Data
marzec – maj
2016
16.05-5.06.2016
włącznie

Godzina

zgodnie z
harmonogramem
na kierunki
0.00-24.00

HARMONOGRAM
EGZAMINU
PROJEKTOWY
studia pierwszego stopnia, stacjonarne
w roku akademickim 2016/2017
konsultacje dla kandydatów
ul. Raciborska 37

WSTĘPNEGO

–

WYDZIAŁ

rekrutacja e - mailowa kandydatów cudzoziemców
na podstawie wypełnionego przez kandydata podania o przyjęciu na studia ze
strony internetowej uczelni, na adres Komisji Rekrutacyjnej Kierunku:
rekrutacja.w1@asp.katowice.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi
ukończenie odpowiednio szkoły średniej / skan świadectwa dojrzałości wraz z
wykazem ocen/z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski

studia pierwszego stopnia, stacjonarne
kierunek WZORNICTWO
16.05-5.06.2016
włącznie

0.00 -24.00

przygotowanie rejestru kandydatów na studia

6.06.2016

7.06 14. 06.2016 z
wyjątkiem soboty
i niedzieli
15.06.2016

9.00 - 15.00

24.06.2016
24.06.2016

rekrutacja bezpośrednia wcześniej zarejestrowanych kandydatów,
dostarczenie wymaganych dokumentów przy przyjęciu na studia
ul. Koszarowa 19
przygotowanie list kandydatów dopuszczonych do I etapu egzaminu
wstępnego
ul. Koszarowa 19
przygotowanie pomieszczeń do egzaminu wstępnego
ul. Raciborska 37
I etap egzaminu:

17.06.2016
20 – 23.06.2016

rekrutacja e - mailowa kandydatów, na podstawie wypełnionego przez
kandydata podania o przyjęciu na studia ze strony internetowej uczelni, na
adres Komisji Rekrutacyjnej Kierunku:
rekrutacja.w1@asp.katowice.pl

indywidualnie
zgodnie z
harmonogramem przegląd prac plastycznych – domowych z udziałem kandydata, rozmowa
otrzymanym przy kwalifikacyjna
rejestracji
ul. Raciborska 37
dokumentów
od 9.00
podsumowanie przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku, I etapu egzaminu
ul. Raciborska 37
14.00
wyniki I etapu egzaminu wstępnego, ogłoszenie listy kandydatów
dopuszczonych do II etapu egzaminu – egzaminu praktycznego
ul. Raciborska 37

27.06.2016

9.00 – 14.00

28.06.2016

9.00 – 14.00

II etap egzaminu – rysunek, studium postaci
ul. Raciborska 37
II etap - zadania kierunkowe
zadania kierunkowe – zestaw ćwiczeń praktycznych, których celem jest
sprawdzenie predyspozycji projektowych kandydata, zdolności logicznego
myślenia, zdolności abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni przestrzennej,
zdolności konstrukcyjnych, manualnych oraz kreatywności i umiejętności
wizualizacji procesów i pojęć
ul. Raciborska 37
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29.06. –
30.06.2016

podsumowanie przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku II etapu egzaminu
ul. Raciborska 37

5.07.2016 –
7.07.2016 r.
8.07. 2016 r.*

9.00 – 15.00

8.07. 2016 r.

13.00

9.00 – 12.00

16.00

dostarczenie przez kandydatów, absolwentów szkół średnich w roku 2016
świadectwa dojrzałości.
W przypadku niedostarczenia świadectwa dojrzałości przez osoby które
przystąpiły do egzaminu wstępnego i zmieściły się w limicie przyjęć, nastąpi
zmiana listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów zgodnie z zasadą
zajmowania kolejnych lokat.
posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – podsumowanie całości
egzaminu wstępnego na studia stacjonarne, na wszystkich kierunkach w
uczelni
ul. Raciborska 37, Sala Senacka
ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego, lista przyjętych na pierwszy rok
studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych kierunek wzornictwo
ul. Raciborska 37
dla absolwentów szkół średnich z 2016, którzy przystąpili do egzaminu
wstępnego i zmieścili się w limicie przyjęć na pierwszy rok studiów, w
przypadku niedostarczenia przez nich w wyznaczonym wyżej terminie
świadectwa dojrzałości nastąpi zmiana listy osób przyjętych na pierwszy rok
studiów zgodnie z zasadą zajmowania kolejnych lokat
wydawanie dokumentów osób nieprzyjętych na studia do 29.07.2016
ul. Koszarowa 19 w godzinach 9.00- 15.00 oprócz sobót i niedziel
wysyłanie decyzji pocztą do kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia
przyjmowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres :
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych Wydziału Projektowego, Aula ul. Raciborska 37
* w związku z wyznaczeniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminu ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego na dzień 5. lipca 2016 r. działając w oparciu o § 6 Uchwały nr 14 /2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach z dnia 29. maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na
pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia prowadzonych w formie
stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzam
terminy jak wyżej
03.10.2016

12.00

Rektor prof. dr hab. Antoni Cygan
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