
Zarządzenie Nr 83/2022

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu dodatkowej rekrutacji na studia I stopnia, studia II

stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok

akademicki 2022/2023

Na podstawie § 1 ust. 18 i 19, § 2 ust. 33 Uchwały nr 79/21/k20-24 Senatu Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:

ustalenia  warunków,  trybu  oraz  terminu  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji  oraz  sposobu  jej

przeprowadzenia  na  pierwszy  rok  studiów  w  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława

Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię

formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2022/2023

 

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza dodatkowy

nabór  na  stacjonarne  studia  I  stopnia  oraz  stacjonarne  studia  II  stopnia  na  rok

akademicki 2022/2023.

2. W związku z niewypełnieniem limitu przyjęć, dodatkowy nabór będzie prowadzony na

kierunki studiów:

1) architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) – studia stacjonarne II stopnia

2)  edukacja  artystyczna w zakresie  sztuk plastycznych  (profil  ogólnoakademicki)  –  

studia stacjonarne II stopnia

3) fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) – studia stacjonarne II stopnia

4) projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) – studia stacjonarne II stopnia

5) rzeźba (profil praktyczny) – studia stacjonarne II stopnia

6) tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) – studia stacjonarne I stopnia

7) tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) – studia stacjonarne II stopnia

8) wzornictwo (profil ogólnoakademicki) – studia stacjonarne I stopnia

9) wzornictwo (profil ogólnoakademicki) – studia stacjonarne II stopnia
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3. Rejestracja  kandydatów  na  pierwszy  rok  stacjonarnych  studiów  I  stopnia  drogą

elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego

realizowane są procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki

2022/2023  w Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława  Strzemińskiego  w Łodzi,  na

kierunki studiów:

1) tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki)

2) wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

oraz  wybór  w  Systemie  Elektronicznej  Rekrutacji  kierunków  studiów  wymienionych

w  punktach  1  –  2 odbywa  się  w  okresie  od  1 września 2022  r.  od  godz.  6:00  do

12 września 2022 r. do godz. 23:00.

4. Rejestracja  kandydatów  na  pierwszy  rok  stacjonarnych  studiów  II  stopnia  drogą

elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego

realizowane są procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki

2022/2023  w Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława  Strzemińskiego  w Łodzi,  na

kierunki studiów:

1) architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki)

2) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki)

3) fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki)

4) projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki)

5) rzeźba (profil praktyczny)

6) tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki)

7) wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

oraz  wybór  w Systemie  Elektronicznej  Rekrutacji  kierunków  studiów  wymienionych

w  punktach  1  -  7 odbywa  się  w  okresie  od  1 września 2022  r. od  godz.  6:00  do

12 września 2022 r. do godz. 23:00.
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§ 2

1. Harmonogram  postępowania  egzaminacyjnego  w  ramach  dodatkowej  rekrutacji  na

stacjonarne studia I stopnia na kierunki studiów na rok akademicki 2022/2023 określają

załączniki nr 1 - nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 1

2) wzornictwo (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 2.

2. Harmonogram  postępowania  egzaminacyjnego  w  ramach  dodatkowej  rekrutacji na

stacjonarne studia II stopnia na kierunki studiów na rok akademicki 2022/2023 określają

załączniki nr 3 – nr 9 do niniejszego zarządzenia:

1) architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) - załącznik nr 3

2) edukacja  artystyczna  w  zakresie  sztuk  plastycznych  (profil  ogólnoakademicki)  -

załącznik nr 4

3) fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) - załącznik nr 5

4) projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) - załącznik nr 6

5) rzeźba (profil praktyczny) - załącznik nr 7

6) tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) - załącznik nr 8

7) wzornictwo (profil ogólnoakademicki) - załącznik nr 9.

§ 3

1. Termin  dostarczenia  wymaganych  dokumentów  rekrutacyjnych  przez  kandydatów

obywateli  Polski  oraz  kandydatów cudzoziemców na  stacjonarne  studia  I  i  II  stopnia

w  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława  Strzemińskiego  w  Łodzi  w  ramach

dodatkowej rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 – od 14 września 2022 r. do

19 września 2022 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych I stopnia 

na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej.

 24 września 2022 r.  od godz. 6:00 

- 25 września 2022 r. do godz. 23:00

Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez 

kandydatów.

Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

26 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o terminie rozmowy on-line.

27 września 2022 r. od godz. 11:00

Egzamin wstępny - przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych i 

rozmowa z kandydatem on-line.

Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

28 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego 

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych I stopnia 

na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Egzamin wstępny: Rozmowa z kandydatem i przegląd prac 

(stacjonarnie na uczelni).

Termin egzaminu należy sprawdzić na indywidualnym koncie w  Systemie Elektronicznej 

Rekrutacji. Kandydat ze swoimi pracami zgłasza się osobiście na egzamin.

27 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunek architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Egzamin wstępny: Rozmowa z kandydatem i przegląd prac 

(stacjonarnie na uczelni).

Termin egzaminu należy sprawdzić na indywidualnym koncie w  Systemie Elektronicznej 

Rekrutacji. Kandydat ze swoimi pracami zgłasza się osobiście na egzamin.

28 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej.

 24 września 2022 r.  od godz. 6:00 

- 25 września 2022 r. do godz. 23:00

Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez 

kandydatów.

Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

26 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o dopuszczeniu do rozmowy i przeglądu prac kandydata wraz

z podaniem terminu egzaminu.

27 września 2022 r. od godz. 11:00

Egzamin wstępny: Rozmowa z kandydatem i przegląd prac 

(stacjonarnie na uczelni).

Termin egzaminu należy sprawdzić na indywidualnym koncie w Systemie Elektronicznej 

Rekrutacji. Kandydat ze swoimi pracami zgłasza się osobiście na egzamin.

28 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Przesłanie kandydatom w Systemie Elektronicznej Rekrutacji treści 

pytań do kwestionariusza.

22 września 2022 r. od godz. 11:00

Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej – I etap postępowania 

egzaminacyjnego.

 24 września 2022 r.  od godz. 6:00 

- 25 września 2022 r. do godz. 23:00

Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez 

kandydatów – I etap postępowania egzaminacyjnego.

Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

26 września 2022 r.

Egzamin wstępny – I etap: przegląd nadesłanych prac 

egzaminacyjnych.

Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

27 września 2022 r. 

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

o dopuszczeniu do II etapu postępowania egzaminacyjnego wraz 

z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

28 września 2022 r. od godz. 11:00

Egzamin wstępny – II etap: Rozmowa kwalifikacyjna z  kandydatem 

(stacjonarnie na uczelni)*

*W przypadku utrzymania stanu zagrożenia epidemicznego rozmowa 

kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się on – line.

Termin egzaminu należy sprawdzić na indywidualnym koncie w Systemie Elektronicznej 

Rekrutacji.

29 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunek projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Przesłanie kandydatom w Systemie Elektronicznej Rekrutacji treści 

zadania egzaminacyjnego.

22 września 2022 r. od godz. 11:00

Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej.

 24 września 2022 r.  od godz. 6:00 

- 25 września 2022 r. do godz. 23:00

Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez 

kandydatów.

Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

26 września 2022 r.

Egzamin wstępny – przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych.

Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

28 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunek rzeźba (profil praktyczny)

na rok akademicki 2022/2023

Egzamin wstępny: Rozmowa z kandydatem i przegląd portfolio 

(stacjonarnie na uczelni).

Termin egzaminu należy sprawdzić na indywidualnym koncie w Systemie Elektronicznej 

Rekrutacji. Kandydat ze swoimi pracami zgłasza się osobiście na egzamin.

28 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji 

prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej.

 24 września 2022 r.  od godz. 6:00 

- 25 września 2022 r. do godz. 23:00

Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez 

kandydatów.

Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

26 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o terminie rozmowy on-line.

27 września 2022 r. od godz. 11:00

Egzamin wstępny - przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych i 

rozmowa z kandydatem on-line.

Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

28 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00



Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 83/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Harmonogram postępowania egzaminacyjnego 

w ramach dodatkowej rekrutacji

 na I rok studiów stacjonarnych II stopnia 

na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

na rok akademicki 2022/2023

Egzamin wstępny: Rozmowa z kandydatem i przegląd prac 

(stacjonarnie na uczelni).

Termin egzaminu należy sprawdzić na indywidualnym koncie w  Systemie Elektronicznej 

Rekrutacji. Kandydat ze swoimi pracami zgłasza się osobiście na egzamin.

28 września 2022 r.

Powiadomienie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

o przyjęciu na studia.

30 września 2022 r. od godz. 11:00


	Zarządzenie harmonogram dodatkowej rekrutacji 2022_2023
	załącznik nr 1-harmonogram-tkanina i stylizacja wnętrz-I stopnia
	załącznik nr 2-harmonogram-wzornictwo-I stopnia
	załącznik nr 3-harmonogram-architektura wnętrz-II stopnia
	załącznik nr 4-harmonogram-edukacja-II stopnia
	załącznik nr 5-harmonogram-fotografia i multimedia-II stopnia
	załącznik nr 6-harmonogram-projektowanie ubioru-II stopnia
	załącznik nr 7-harmonogram-rzeźba-II stopnia
	załącznik nr 8-harmonogram-tkanina i stylizacja wnętrz-II stopnia (2)
	załącznik nr 9-harmonogram-wzornictwo-II stopnia (2)

