
 

Informacje dotyczące rekrutacji na Studia Podyplomowe 

„MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” 

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

w roku akademickim 2017/2018 
 

1. Przyjmowanie dokumentów na Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. 

STUDIA MIEJSKIE” na rok akademicki 2017/2018 odbywa się w dniach – od 1 maja  

do 15 lipca 2017 r.; pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul.  

Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa (z dopiskiem „Studia  

Podyplomowe”) lub osobiście (poniedziałek – piątek, godz.: 10.00-14.00). 

 

2. Obowiązkowe dokumenty składane w procesie rekrutacyjnym: 

a) Wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny; 

b) Dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis; 

c) Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego 

dokumentu tożsamości; 

d) 2 koperty listowe (małe) z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!); 

e) 3 fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm; 

f) Potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej. 

 

3. Niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA 

MIEJSKIE” trwają 2 semestry. 

 

4. Opłata za rok studiów (dwa semestry) wynosi 6000 zł lub w dwóch ratach 

semestralnych po 3000 zł*. Obowiązuje także jednorazowa opłata kwalifikacyjna 

w wysokości 100,00 zł dokonana na numer konta: 33 1240 5918 1111 0010 3839 1315 

tytułem: Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”. 

 

5. Słuchacze studiują na ogólnych prawach i zasadach zawartych w regulaminie 

Studiów Podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”. 

 

6. Słuchacze otrzymują indeks Studiów Podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. 

STUDIA MIEJSKIE”. Obowiązuje ich zaliczenie wszystkich przewidzianych w 

programie studiów kursów w semestrze I i sesja egzaminacyjna w semestrze II. 

 

7. Rozpoczęcie studiów następuje po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP i 

uiszczeniu opłaty. 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Czesne płatne jest w następujących ratach: a) za pierwszy semestr w terminie do 15 października br., b) za semestr drugi do  

końca marca roku następnego. W przypadku wniesienia do końca października br. opłaty za oba semestry Słuchaczowi 

przysługuje zniżka w wysokości 5% całej kwoty. 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zasad Trybu i Kryteriów Przyjęć na Studia w Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 2017/2018 

 

ZASADY REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE  

„MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” PROWADZONE W AKADEMII  

SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ PRZESTRZENI  

PUBLICZNEJ 
 

1. O przyjęcie na niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. 

STUDIA MIEJSKIE” może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł 

licencjata. 

 

2. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I 

METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” odbywa się na podstawie deklaracji 

potwierdzonej wniesieniem opłaty kwalifikacyjnej i dostarczeniem wymaganych 

dokumentów. 

 

3. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor IBPP. 

 

4. Kandydaci na niestacjonarne Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. 

STUDIA MIEJSKIE” zobowiązani są złożyć w dniach od 1 maja do 15 lipca  

2017 r. osobiście w Dziekanacie (poniedziałek – piątek, godz.: 10.00-14.00) lub  

pocztą na adres – Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5,  

00-068 Warszawa (z dopiskiem „Studia Podyplomowe”), następujące dokumenty: 

a) Wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny; b) Dyplom ukończenia studiów (co 

najmniej I stopnia) lub jego odpis; c) Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku 

cudzoziemców innego dokumentu tożsamości; d) 2 koperty listowe (małe) z czytelnym 

adresem kandydata (bez znaczków!); e) 3 fotografie o wymiarze 35 mmx 45 mm; f) 

Potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej. 

 

5. Termin rekrutacji ustalany jest przez Dyrektora IBPP. 

 

6. Na Studia Podyplomowe „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” może być 

przyjęta osoba, która: 

a) zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów, 

b) wniosła ustalone opłaty. 

 

7. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby,  

której dotyczy. 

 

8. Minimalna liczba kandydatów umożliwiająca uruchomienie studiów to 25 osób. 

 

9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Rektora. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Podstawa odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu 

rekrutacji. 

 


