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Studiuje u nas ponad 1000 osób 
na studiach licencjackich,  
magisterskich, doktoranckich  
i podyplomowych.

Współpracujemy z uczelniami  
partnerskimi z całego świata,  
prowadzimy program Erasmus+.

Pracuje u nas ponad 200 nauczycieli 
akademickich o najwyższych 
kwalifikacjach w dziedzinie sztuki  
i designu.

Tworzymy miejsce do rozwoju pasji  
i zainteresowań w kilkunastu  
kołach naukowych.

W ramach Centrum Transferu 
Technologii w ASP w Łodzi ściśle 
współpracujemy z biznesem oraz 
pozyskujemy granty na badania 
naukowe.

Organizujemy konkursy dla  
studentów oraz wystawy  
studenckie w galeriach lokalnych, 
krajowych i międzynarodowych.

O ASP ŁÓDŹ

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi to nowoczesna 

uczelnia artystyczna, w której mimo podąża-

nia za postępem, nie zapomniano  

o tym, że u podstaw współczesnej sztuki  

i projektowania leży tradycja. Doświadcze-

ni i utytułowani wykładowcy odkrywają 

bogactwo technik artystycznych, środków 

przekazu i najnowszych metod projekto-

wania. Świetnie wyposażone pracownie 

pozwalają na realizację najśmielszych wizji. 

Przez pierwsze semestry studiów studenci 

są przygotowywani do pracy artystycznej 

i kreatywnej poprzez zapoznawanie ich 

z najważniejszymi zasadami kompozycji, 

barwy, perspektywy itp. Dzięki tym silnym 

podstawom twórczym wyspecjalizowani pro-

jektanci i artyści mogą tworzyć wyjątkowe 

prace multidyscyplinarne, eklektyczne  

w stylu i technice.



O KIERUNKU

Studia na kierunku architektura wnętrz mają 

na celu wykształcenie projektantów posia-

dających odpowiednią wiedzę i umiejętności 

potrzebne do profesjonalnego projektowania 

wnętrz mieszkalnych, biurowych, użytecz-

ności publicznej oraz specjalnego przezna-

czenia.

Program studiów obejmuje stopniowe wpro-

wadzenie w trudne zagadnienia kompozycji 

architektonicznej, ergonomii, psychologii 

koloru, projektowania form przestrzennych, 

dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, kompo-

nowania zieleni we wnętrzach, designu  

i wreszcie pełnych projektów wnętrz opar-

tych na analizie układów funkcjonalnych.

Absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę  

i umiejętności w zakresie świadomego i od-

powiedzialnego oddziaływania na najbliższe 

otoczenie człowieka związanego z kształto-

waniem wnętrz budynków o różnych funk-

cjach, a także kształtowania plastycznego 

form użytkowych, architektury wystawienni-

czej, rzeźby kameralnej, iluminacji arty-

stycznej i meblarstwa. Jest przygotowany do 

zespołowej i indywidualnej pracy projektowej 

oraz do organizowania działalności projekto-

wej w zawodzie architekta wnętrz.

architektura
wnętrz

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ  
NA KIERUNKU

Nauczysz się profesjonalnego projektowania 

wnętrz mieszkalnych, biurowych, użytecz-

ności publicznej oraz specjalnego przezna-

czenia. Poznasz zagadnienia kompozycji 

architektonicznej, ergonomii, psychologii 

koloru, projektowania form przestrzennych, 

dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, kompo-

nowania zieleni we wnętrzach, designu  

i nauczysz się, jak projektować pełne pro-

jekty wnętrz oparte na analizie układów 

funkcjonalnych.

CO MOŻESZ ROBIĆ PO  
UKOŃCZENIU STUDIÓW

Możesz zostać:

– samodzielnym projektantem

– asystentem projektanta

– asystentem architekta

– wizualizatorem 3D

– grafikem 2D (tzw. grafik kreatywny)

– projektantem przestrzeni wystawienni-

czych, targowych, muzealnych

– projektantem ekspozycji reklamowych 

– prowadzić własną działalność gospodarczą.
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fot. 1 projekt Adrianny Pomykacz



PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE:

Pracownia Projektowania Wnętrz Użyteczności Publicznej
Pracownia Podstaw Projektowania Wnętrz Mieszkalnych
Pracownia Projektowania Wnętrz Uniwersalnych
Pracownia Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych
Pracownia Projektowania Przestrzeni Performatywnych
Pracownia Projektowania Przestrzeni dla Rozrywki i Rekreacji
Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Wirtualnych dla Gier
Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznych  
i Struktur Wielkopowierzchniowych.

NASZE SUKCESY

* Nasza studentka Sylwia Majer została 

laureatką srebrnego medalu w konkursie 

PRIME TIME 2019 za projekt zrewitalizowania 

zabytkowej hali sportowej i przekształcenia jej 

w miejskie centrum edukacji ekologicznej. 

* Nagrodę Marszałka Województwa  

Łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy  

i prace tematycznie związane z województwem 

łódzkim w 2019 roku otrzymała Roksana 

Bykowska, absolwentka kierunku architektura 

wnętrz za pracę licencjacką „Przestrzeń bogata 

w informacje – projekt wnętrza hali głównej 

dworca Łódź Kaliska”.
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fot. 1 projekt Roksany Bykowskiej
fot. 2 projekt Sylwii Majer



REKRUTACJA NA KIERUNEK

architektura
wnętrz
Obowiązuje rekrutacja on-line w Systemie 

Elektronicznej Rekrutacji pod adresem: 

e-rekrutacja.asp.lodz.pl

Informacje na temat procesu rekrutacji 
znajdziesz na naszej stronie 
www.rekrutacja.asp.lodz.pl

Na pytania dotyczące procedur rekrutacyj-

nych odpowie specjalista ds. studenckich  

i rekrutacji mgr Agnieszka Fajfrowska

tel. 42 254 75 08
rekrutacja@asp.lodz.pl

Sekretariat Instytutu Architektury 
Wnętrz ASP w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
tel. 42 254 75 50, 42 254 75 25
instytut.architektura@asp.lodz.pl

fot. 1 projekt Ady Dudkiewicz
fot. 2 projekt Katarzyny Zacharewicz
fot. 3 projekt Agaty Blatkiewicz
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