
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ROK . WYDZIAŁ MALARSTWA . ROK AKADEMICKI 2020/2021 . SEMESTR LETNI . PLAN ZAJĘĆ 
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Malarstwo 
Pracownia do wyboru 

g. 9.00 - 13.00 

 

Rysunek 
Pracownia do wyboru 

g. 14.00 - 16.00 

Historia sztuki III 
dr Paweł Ignaczak 
wykład on-line 

 g. 16.15 – 17.45 

Teoria Mediów 
dr Aleksander Zbrzezny 
wykład on-line 

g. 18.00 – 20.00 

 

W
to

re
k 

 
Malarstwo 
g. 9.00 - 13.00 

 
Rysunek 
g. 14.00 - 18.00 
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Malarstwo 
g. 9.00 - 13.00 

 
Rysunek 

g. 14.00 - 18.00 
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Malarstwo 
g. 9.00 - 13.00 

 
Specjalizacja dodatkowa 
Pracownia do wyboru 

g. 14.00 - 18.00 
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Specjalizacja dodatkowa 

g. 9.00 - 13.00 
  

Elementy budowy 
obrazu 
dr hab. Jan Mioduszewski  
sala nr. 59, WM 

g. 16.00 – 18.00 

 



 

Student III roku w semestrze letnim ma obowiązek zaliczyć: 

 

●  Malarstwo. 

Student kontynuuje przedmiot w wybranej Pracowni Malarstwa dla lat II-V. W przypadku kontynuacji nie obowiązują zapisy.  

O zmianie Pracowni Malarstwa, za zgodą obu prowadzących, należy poinformować Dziekanat. Do wyboru: 

> I Pracownia Malarstwa – prowadzący: prof. Tomasz Milanowski, prof. Krzysztof Wachowiak, mgr Katarzyna Dyjewska 

> II Pracownia Malarstwa – prowadzący: prof. Wojciech Zubala, dr hab. Marcin Chomicki 

> III Pracownia Malarstwa – dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski, dr Michał Szuszkiewicz 

> IV Pracownia Malarstwa – prof. Andrzej Rysiński, dr Przemysław Klimek 

> V Pracownia Malarstwa – prof. Wojciech Cieśniewski, dr Paweł Nocuń 

> VI Pracownia Malarstwa – prof. Stanisław Baj, mgr Aleksander Ryszka 

 

* Ze względów epidemiologicznych liczba stanowisk w pracowni jest ograniczona. Studenci III roku mogą pracować on-line, w systemie konsultacyjnym (spotkania z 

prowadzącym w umówionych wcześniej terminach) lub stacjonarnie. Planowany sposób pracy należy zgłosić drogą e-mail prowadzącym wybraną pracownię. Osoby deklarujące 

formę stacjonarną muszą liczyć się z egzekwowaniem obecności. Osoby deklarujące formy mieszane, konsultacyjne lub on-line zobowiązane są do regularnego kontaktu z 

Prowadzącym.  

 

● Rysunek. 

Student kontynuuje przedmiot w wybranej Pracowni Rysunku dla lat II-IV. W przypadku kontynuacji nie obowiązują zapisy.  

O zmianie Pracowni Rysunku, za zgodą obu prowadzących, należy poinformować Dziekanat. 

Do wyboru: 

> I Pracownia Rysunku – dr hab. Piotr Wachowski 

> II Pracownia Rysunku – dr hab. Rafał Kowalski 

> III Pracownia Rysunku – dr hab. Igor Przybylski 

> IV Pracownia Rysunku – dr hab. Paweł Bołtryk, mgr Bartłomiej Kiełbowicz 

> V Pracownia Rysunku – dr hab. Mikołaj Dziekański 

> VI Pracownia Rysunku – dr hab. Michał Borys 

 

* Ze względów epidemiologicznych liczba stanowisk w pracowni jest ograniczona. Studenci III roku mogą pracować on-line, w systemie konsultacyjnym (spotkania z 

prowadzącym w umówionych wcześniej terminach) lub stacjonarnie. Planowany sposób pracy należy zgłosić drogą e-mail prowadzącym wybraną pracowni. Osoby deklarujące 

formę stacjonarną muszą liczyć się z egzekwowaniem obecności. Osoby deklarujące formy mieszane, konsultacyjne lub on-line zobowiązane są do regularnego kontaktu z 

Prowadzącym.  

 

● Elementy budowy obrazu. 



Zajęcia prowadzenie w systemie konsultacyjnym. 

 

● Specjalizację dodatkową. 
Student wybiera specjalizację obowiązkową na Wydziale Malarstwa lub na innych wydziałach warszawskiej ASP.  
> Na Wydziale Malarstwa: 

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej, prowadzący dr hab. Maciej Duchowski, mgr Sebastian Winkler; 
Pracownia Tkaniny Artystycznej, prowadzący: dr Elwira Sztetner, mgr Karolina Lizurej;   
Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej, prowadzący: dr hab. Barbara Łuczkowiak, mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec;  
Pracownia Technik i Technologii Malarstwa Ściennego, prowadzący: dr hab. Sylwester Piędziejewski, dr hab. Łukasz Majcherowicz (przy wyborze Pracowni Technik i 
Technologii Malarstwa Ściennego należy wskazać jednego prowadzącego). 

W semestrze letnim Student kontynuuje wybraną specjalizację. O zmianie specjalizacji, za zgodą obu prowadzących, należy poinformować Dziekanat. 
> Na innym wydziale: 
W semestrze letnim Student kontynuuje wybraną specjalizację. W przypadku chęci zmiany specjalizacji, należy przejść procedurę przeprowadzaną z początku I semestru tzn. 
na podjęcie studiów w pracowniach specjalizacji poza Wydziałem Malarstwa musi wyrazić zgodę dziekan Wydziału Malarstwa (podanie do pobrania w zakładce > Studenci), 
dziekan Wydziału, w strukturze którego znajduje się wybrana pracownia oraz prowadzący pracownię. Wszyscy podpisują zgody na podaniu. Wybrana pracownia specjalizacji 
musi być pracownią dyplomującą. 
Student może wybrać więcej niż jedną pracownię specjalizacji (każda kolejna: nieobowiązkowa). Specjalizacje te student zgłasza w Dziekanacie. Specjalizacje nieobowiązkowe , 

wybrane w semestrze zimowym, są kontynuowane. O rezygnacji ze specjalizacji dodatkowej nieobowiązkowej należy poinformować prowadzącego i Dziekanat.  

● Przedmioty teoretyczne: 

> Historia Sztuki III 

> Teoria Mediów 

Oba przedmioty prowadzone są w semestrze letnim r.a. 2020/2021 w formie on-line. 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów teoretycznych udziela Dziekanat Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną oraz  

Sekretariat Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki.  Więcej informacji o planie zajęć teoretycznych (opisy przedmiotów, informacje o prowadzących) 

na stronach: www.wzkw.asp.waw.pl oraz www.mkhits.asp.waw.pl. 

 

● Przedmioty dodatkowe: 

> Lektorat języka obcego (2 godz. / tydz.) 

 

Student III roku ma możliwość uczestniczenia w zajęciach Pracowni Gościnnej. W r.a. 2020/2021 zajęcia odbywają się on-line. Jest to pracownia wolnego wyboru, 

obowiązuje limit przyjęć. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres malarstwo@asp.waw.pl w tytule: „Pracownia Gościnna – zgłoszenie”. Opiekunem pracowni 

gościnnej jest mgr Bartłomiej Kiełbowicz. 

 

 

Punktacja ECTS poszczególnych przedmiotów znajduje się w planie studiów WM. 

http://www.wzkw.asp.waw.pl/
http://www.mkhits.asp.waw.pl/
mailto:malarstwo@asp.waw.pl

