
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ze względu na trwające remonty, miejsca, w których odbywają się zajęcia mogą ulec zmianie. 

** W przypadku zwiększenia liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, poprzez powrót do nauczania hybrydowego. 

II ROK . WYDZIAŁ MALARSTWA . ROK AKADEMICKI 2021/2022 . SEMESTR LETNI . PLAN ZAJĘĆ 

 

P
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d
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Malarstwo 
Pracownia do wyboru 

g. 9.00 – 13.00 

 

Specjalizacja dodatkowa  
Pracownia do wyboru 

g. 14.00 – 20.00 

 

W
to

re
k 

 
Malarstwo 
g. 9.00 – 13.00 

 
Rysunek 
Pracownia do wyboru 

g. 14.00 – 18.00 

Historia sztuki 
dr Marcin Zgliński 
Aula Wybrzeże 

 g. 18.30 – 20.00 

 

Śr
o

d
a 

 
Malarstwo 
g. 9.00 – 13.00 

 
Rysunek 

g. 14.00 – 18.00 

Propedeutyka 
projektowania 
graficznego 
mgr Bogdan Wrzeciono 
sala nr 31, Wydział Grafiki 
zaj. w grupach, raz na 2 tyg. 

g. 18.00 – 21.00 

 

C
zw

ar
te

k 

 
Malarstwo 
g. 9.00 – 13.00 

 
Rysunek 

g. 14.00 – 18.00 

Historia filozofii 
 dr hab. Aleksander Zbrzezny 
Aula Wybrzeże 

g. 18.30 – 20.00 
 

 

P
ią

te
k 

 

Technologia i techniki malarstwa sztalugowego 
(gr.2) 
prof. Grzegorz Mroczkowski 
sala nr 47, WM, poziom -1 

g. 9.00 – 13.00 
 

Technologia i techniki malarstwa sztalugowego 
(gr.1) 
prof. Grzegorz Mroczkowski 
sala nr 47, WM, poziom -1 

g. 14.00 – 18.00 
 

 

Wiedza o działaniach 
i strukturach wizualnych  
(gr.1) 
dr hab. Jan Mioduszewski  
sala nr 59, WM 

g. 11.00 – 13.00 

Wiedza o działaniach 
i strukturach wizualnych 
(gr.2) 
dr hab. Jan Mioduszewski  
sala nr 59, WM 

g. 14.00 – 16.00 

 



 

Student II 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. 

● 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. 

● Technologię i techniki malarstwa sztalugowego. 

Zajęcia w grupach według podziału podanego przez Dziekanat. 

● Wiedzę o działaniach i strukturach wizualnych. 

Zajęcia w grupach według podziału podanego przez Dziekanat. 

● Propedeutykę projektowania graficznego. 

Zajęcia w grupach według podziału podanego przez Dziekanat, raz na dwa tygodnie. 

● Specjalizację dodatkową. 

Student kontynuuje wybraną w semestrze zimowym specjalizację dodatkową obowiązkową na Wydziale Malarstwa lub na innych wydziałach warszawskiej ASP.  

W przypadku kontynuacji nie obowiązują zapisy. 

O zmianie pracowni specjalizacji, za zgodą obu prowadzących, należy poinformować Dziekanat. 

Student może wybrać więcej niż jedną pracownię specjalizacji lub przedmiot. Student zgłasza je w dziekanacie jako specjalizacje i przedmioty dodatkowe nieobowiązkowe. 

Zadeklarowane przedmioty muszą zostać zrealizowane i rozliczone. 

● Przedmioty teoretyczne: 

> Historia sztuki 

> Historia filozofii 

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.) 

 

 

Punktacja ECTS poszczególnych przedmiotów znajduje się w planie studiów WM. 

 

http://www.wzkw.asp.waw.pl/
http://www.mkhits.asp.waw.pl/

