
I ROK / WYDZIAŁ MALARSTWA / SEMESTR ZIMOWY 2022/23 

 
Student I Roku w semestrze zimowym ma obowiązek zaliczyć: 
 
1. Przedmioty praktyczne 
 Malarstwo  

gr. 1 - I Pracownia Malarstwa, prof. Artur Winiarski, mgr Łukasz Jankowicz - sala nr 67/8, WM 
gr. 2 - II Pracownia Malarstwa, prof. Janusz Knorowski, mgr Maja Kitajewska - sala nr 58/9, WM 

 Rysunek 
gr. 1 - I Pracownia Rysunku, prof. Joanna Gołaszewska, mgr Marcin Kozłowski - sala nr 67/8, WM 
gr. 2 - II Pracownia Malarstwa, prof. JArkadiusz Karapuda, mgr Matylda Tracewska - sala nr 58/9, WM 

 Technologia i techniki malarstwa sztalugowego 
gr. 1 i 2 - prof. Grzegorz Mroczkowski, mgr Marcin Kozłowski - sala nr 47, WM, poziom -1 

 Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych 
gr. 1 i 2 - prof. Jan Mioduszewski, dr Grzegorz Kozera, mgr Monika Kopczewska - sala nr 90, WM 

 Rzeźba/Propedeutyka projektowania graficznego 
gr. 1 - Rzeźba, dr hab. Jakub Łęcki - sala nr 209, Wydział Rzeźby, ul. Spokojna 15 
gr. 2 – Prop. proj. graf., mgr Marta Lachowska - sala komputerowa, Wydział Grafiki 

 
2. Przedmioty teoretyczne 

 Historia sztuki 
dr Kamil Kopania, Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

 Słownik sztuki współczesnej i nowoczesnej 
dr hab. Wojciech Włodarczyk , sala 1.01, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

 
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów teoretycznych udziela dziekanat Wydziału Badań 
Artystycznych i Studiów Kuratorskich oraz sekretariat Międzywydziałowej Samodzielnej Katedry Kształcenia 
Teoretycznego.  Więcej informacji o planie zajęć teoretycznych (opisy przedmiotów, informacje o 
prowadzących) na stronach:  www.wbask.asp.waw.pl oraz www.mskkt.asp.waw.pl. 

 
3. Przedmioty dodatkowe 

 Język obcy 
na lektorat (2 h/tydz.) wybranego języka obcego obowiązują zapisy przez system Akademus. 
Szczegółowe informacje: asp.waw.pl/studium-jezykow-obcych/ oraz sjo@asp.waw.pl 

 Wychowanie fizyczne 
mgr Robert Krępski (robertkrepski@gmail.com) 
Plan zajęć do wyboru: https://studia.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/33/2022/09/Zajecia-z-
wychowania-fizycznego-ROK-AKADEMICKI-2022_2023.pdf 
 
+ obowiązkowe szkolenie biblioteczne 
+ obowiązkowe szkolenie BHP 

 
Punktacja ECTS poszczególnych przedmiotów znajduje się w planie studiów WM. 

 

 

II ROK / WYDZIAŁ MALARSTWA / SEMESTR ZIMOWY 2022/23 

 
Student II Roku w semestrze zimowym ma obowiązek zaliczyć: 
 
1. Przedmioty praktyczne 
uwaga: na realizację przedmiotów praktycznych składają się godziny kontaktowe z prowadzącym (według wskazanego 
przez niego harmonogramu, zgodnego z tygodniowym planem zajęć WM) oraz godziny pracy własnej studenta. 

mailto:sjo@asp.waw.pl
https://studia.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/33/2022/09/Zajecia-z-wychowania-fizycznego-ROK-AKADEMICKI-2022_2023.pdf
https://studia.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/33/2022/09/Zajecia-z-wychowania-fizycznego-ROK-AKADEMICKI-2022_2023.pdf


 Malarstwo  
Student zapisuje się do wybranej pracowni malarstwa dla lat II-V w systemie Akademus. Obowiązuje 
limit przyjęć – o przyjęciu decyduje Prowadzący. 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 

 Rysunek 
Student zapisuje się do wybranej pracowni malarstwa dla lat II-V w systemie Akademus. Obowiązuje 

limit przyjęć – o przyjęciu decyduje Prowadzący. Do wyboru: 
> I Pracownia Rysunku – dr hab. Piotr Wachowski, dr Maciej Czyżewski 
> II Pracownia Rysunku – dr hab. Rafał Kowalski 
> III Pracownia Rysunku – dr hab. Igor Przybylski 
> IV Pracownia Rysunku – dr hab. Paweł Bołtryk  
> V Pracownia Rysunku – dr hab. Mikołaj Dziekański 
> VI Pracownia Rysunku – dr hab. Michał Borys, mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec 

 Technologia i techniki malarstwa sztalugowego 
gr. 1 i 2 - prof. Grzegorz Mroczkowski, mgr Marcin Kozłowski - sala nr 47, WM, poziom -1 

 Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych 
gr. 1 i 2 - prof. Jan Mioduszewski, dr Grzegorz Kozera, mgr Monika Kopczewska - sala nr 90, WM 

 Propedeutyka projektowania graficznego 
gr. 1 i 2 - mgr Bogdan Wrzeciono - sala komputerowa, Wydział Grafiki 

 Specjalizacja obowiązkowa 
Student wybiera specjalizację dodatkową obowiązkową na Wydziale Malarstwa lub na innych wydziałach 
warszawskiej ASP.  
A. Na Wydziale Malarstwa: 
> Pracownia Sztuki w Przestrzeni, 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; 
> Pracownia Technik i Technologii Malarstwa Ściennego, prowadzący: dr hab. Sylwester Piędziejewski, dr 
hab. Łukasz Majcherowicz (przy wyborze należy wskazać jednego prowadzącego); 
Do pracowni specjalizacji na Wydziale Malarstwa obowiązują zapisy w systemie Akademus. 
B. Na innym wydziale: 
Na podjęcie studiów w pracowniach specjalizacji poza Wydziałem Malarstwa musi wyrazić zgodę 
prodziekan 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, które należy złożyć w dziekanacie WM. Wybrana pracownia specjalizacji musi być 
pracownią dyplomującą. 
Uwaga: Student może wybrać więcej niż jedną pracownię specjalizacji. Kolejne specjalizacje student 
zgłasza w dziekanacie jako specjalizacje dodatkowe nieobowiązkowe. 

 
2. Przedmioty teoretyczne 

 Historia sztuki 
dr Marcin Zgliński, Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

 Historia filozofii 
dr hab. Aleksander Zbrzezny, Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

 
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów teoretycznych udziela dziekanat Wydziału Badań 
Artystycznych i Studiów Kuratorskich oraz sekretariat Międzywydziałowej Samodzielnej Katedry Kształcenia 
Teoretycznego.  Więcej informacji o planie zajęć teoretycznych (opisy przedmiotów, informacje o 
prowadzących) na stronach:  www.wbask.asp.waw.pl oraz www.mskkt.asp.waw.pl. 



 
3. Przedmioty dodatkowe 

 Język obcy 
na lektorat (2 h/tydz.) wybranego języka obcego obowiązują zapisy przez system Akademus. 
Szczegółowe informacje: asp.waw.pl/studium-jezykow-obcych/ oraz sjo@asp.waw.pl 

 
Punktacja ECTS poszczególnych przedmiotów znajduje się w planie studiów WM. 

 

 

III ROK / WYDZIAŁ MALARSTWA / SEMESTR ZIMOWY 2022/23 

 
Student III Roku w semestrze zimowym ma obowiązek zaliczyć: 
 
1. Przedmioty praktyczne 
uwaga: na realizację przedmiotów praktycznych składają się godziny kontaktowe z prowadzącym (według wskazanego 
przez niego harmonogramu, zgodnego z tygodniowym planem zajęć WM) oraz godziny pracy własnej studenta. 

 
 Malarstwo  

Student zapisuje się do wybranej pracowni malarstwa dla lat II-V w systemie Akademus. Obowiązuje 
limit przyjęć – o przyjęciu decyduje Prowadzący. 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 

 Rysunek 
Student zapisuje się do wybranej pracowni malarstwa dla lat II-V w systemie Akademus. Obowiązuje 

limit przyjęć – o przyjęciu decyduje Prowadzący. Do wyboru: 
> I Pracownia Rysunku – dr hab. Piotr Wachowski, dr Maciej Czyżewski 
> II Pracownia Rysunku – dr hab. Rafał Kowalski 
> III Pracownia Rysunku – dr hab. Igor Przybylski 
> IV Pracownia Rysunku – dr hab. Paweł Bołtryk  
> V Pracownia Rysunku – dr hab. Mikołaj Dziekański 
> VI Pracownia Rysunku – dr hab. Michał Borys, mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec 

 Specjalizacja obowiązkowa 
Student wybiera specjalizację dodatkową obowiązkową na Wydziale Malarstwa lub na innych wydziałach 
warszawskiej ASP.  
A. Na Wydziale Malarstwa: 
> Pracownia Sztuki w Przestrzeni, 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; 
> Pracownia Technik i Technologii Malarstwa Ściennego, prowadzący: dr hab. Sylwester Piędziejewski, dr 
hab. Łukasz Majcherowicz (przy wyborze należy wskazać jednego prowadzącego); 
Do pracowni specjalizacji na Wydziale Malarstwa obowiązują zapisy w systemie Akademus. 
B. Na innym wydziale: 
Na podjęcie studiów w pracowniach specjalizacji poza Wydziałem Malarstwa musi wyrazić zgodę 
prodziekan 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, które należy złożyć w dziekanacie WM. Wybrana pracownia specjalizacji musi być 
pracownią dyplomującą. 
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Student może wybrać więcej niż jedną pracownię specjalizacji. Kolejne specjalizacje student zgłasza w 
dziekanacie jako specjalizacje dodatkowe nieobowiązkowe. 

 
2. Przedmioty teoretyczne 

 Historia sztuki 
dr Paweł Ignaczak, Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

 Estetyka 
dr Piotr Teodorczuk, Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

 
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów teoretycznych udziela dziekanat Wydziału Badań 
Artystycznych i Studiów Kuratorskich oraz sekretariat Międzywydziałowej Samodzielnej Katedry Kształcenia 
Teoretycznego.  Więcej informacji o planie zajęć teoretycznych (opisy przedmiotów, informacje o 
prowadzących) na stronach:  www.wbask.asp.waw.pl oraz www.mskkt.asp.waw.pl. 

 
3. Przedmioty dodatkowe 

 Język obcy 
na lektorat (2 h/tydz.) wybranego języka obcego obowiązują zapisy przez system Akademus. 
Szczegółowe informacje: asp.waw.pl/studium-jezykow-obcych/ oraz sjo@asp.waw.pl 

 
Punktacja ECTS poszczególnych przedmiotów znajduje się w planie studiów WM. 

 

 

IV ROK / WYDZIAŁ MALARSTWA / SEMESTR ZIMOWY 2022/23 

 
Student IV Roku w semestrze zimowym ma obowiązek zaliczyć: 
uwaga: na realizację przedmiotów praktycznych składają się godziny kontaktowe z prowadzącym (według wskazanego 
przez niego harmonogramu, zgodnego z tygodniowym planem zajęć WM) oraz godziny pracy własnej studenta. 

 
1. Przedmioty praktyczne 
 Malarstwo  

Student zapisuje się do wybranej pracowni malarstwa dla lat II-V w systemie Akademus. Obowiązuje 
limit przyjęć – o przyjęciu decyduje Prowadzący. 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 

 Rysunek 
Student zapisuje się do wybranej pracowni malarstwa dla lat II-V w systemie Akademus. Obowiązuje 

limit przyjęć – o przyjęciu decyduje Prowadzący. Do wyboru: 
> I Pracownia Rysunku – dr hab. Piotr Wachowski, dr Maciej Czyżewski 
> II Pracownia Rysunku – dr hab. Rafał Kowalski 
> III Pracownia Rysunku – dr hab. Igor Przybylski 
> IV Pracownia Rysunku – dr hab. Paweł Bołtryk  
> V Pracownia Rysunku – dr hab. Mikołaj Dziekański 
> VI Pracownia Rysunku – dr hab. Michał Borys, mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec 

 Specjalizacja obowiązkowa 
Student wybiera specjalizację dodatkową obowiązkową na Wydziale Malarstwa lub na innych wydziałach 
warszawskiej ASP.  
A. Na Wydziale Malarstwa: 
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> Pracownia Sztuki w Przestrzeni, 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; 
> Pracownia Technik i Technologii Malarstwa Ściennego, prowadzący: dr hab. Sylwester Piędziejewski, dr 
hab. Łukasz Majcherowicz (przy wyborze należy wskazać jednego prowadzącego); 
> Formy rysunku współczesnego, prowadzący pracownie rysunkowe. 
Do pracowni specjalizacji na Wydziale Malarstwa obowiązują zapisy w systemie Akademus. 
B. Na innym wydziale: 
Na podjęcie studiów w pracowniach specjalizacji poza Wydziałem Malarstwa musi wyrazić zgodę 
prodziekan 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, które należy złożyć w dziekanacie WM. Wybrana pracownia specjalizacji musi być 
pracownią dyplomującą. 
Z wybranej na IV roku specjalizacji obowiązkowej student realizuje aneks do dyplomu na roku V. 
Student może wybrać więcej niż jedną pracownię specjalizacji. Kolejne specjalizacje student zgłasza w 
dziekanacie jako specjalizacje dodatkowe nieobowiązkowe. 

 
2. Przedmioty teoretyczne 

 Historia malarstwa w Polsce 
dr Piotr Słodkowski, sala 1.01, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 

 Konwersatorium fakultatywne 
zajęcia do wyboru zgodnie z zainteresowaniami studenta 

 Wykład do wyboru 
zajęcia do wyboru zgodnie z zainteresowaniami studenta 

 
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów teoretycznych udziela dziekanat Wydziału Badań 
Artystycznych i Studiów Kuratorskich oraz sekretariat Międzywydziałowej Samodzielnej Katedry Kształcenia 
Teoretycznego.  Więcej informacji o planie zajęć teoretycznych (opisy przedmiotów, informacje o 
prowadzących) na stronach:  www.wbask.asp.waw.pl oraz www.mskkt.asp.waw.pl. 

 
3. Przedmioty dodatkowe 

 Język obcy B2+ 
Na IV roku student realizuje specjalistyczny moduł języka obcego na poziomie B2+. Na lektorat (2 
h/tydz.) wybranego języka obcego obowiązują zapisy przez system Akademus. 
Język angielski odbywa się w poniedziałki w godzinach 16.15-17.45. W przypadku wyboru innego języka, 
zajęcia organizowane są indywidualnie. Szczegółowe informacje: asp.waw.pl/studium-jezykow-obcych/ 
oraz sjo@asp.waw.pl 

 Praktyki zawodowe 
Na IV roku student realizuje Praktyki zawodowe (45 h w roku). Regulamin i Karta praktyk znajduje się na 
stronie www.wm.asp.waw.pl w zakładce STUDENCI. Koordynatorem praktyk na WM jest prof. Jan 
Mioduszewski. Praktyki można realizować w semestrze zimowym lub semestrze letnim. 

 
Punktacja ECTS poszczególnych przedmiotów znajduje się w planie studiów WM. 

 

 

V ROK / WYDZIAŁ MALARSTWA / SEMESTR ZIMOWY 2022/23 

 
Student V Roku w semestrze zimowym ma obowiązek zaliczyć: 
uwaga: na realizację przedmiotów praktycznych składają się godziny kontaktowe z prowadzącym (według wskazanego 
przez niego harmonogramu, zgodnego z tygodniowym planem zajęć WM) oraz godziny pracy własnej studenta. 

 
1. Przedmioty praktyczne 
 Malarstwo  

Student zapisuje się do wybranej pracowni malarstwa dla lat II-V w systemie Akademus. Obowiązuje 
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limit przyjęć – o przyjęciu decyduje Prowadzący. 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 

 Seminarium dyplomowej z malarstwa 
Na V roku student obowiązkowo odbywa zajęcia w ramach Seminarium dyplomowego z malarstwa. W 
ramach tych zajęć omawiana i konsultowana jest koncepcja podstawowej, artystycznej pracy 
dyplomowej z malarstwa. Prowadzący zajęcia jest promotorem pracy dyplomowej. Seminarium 
dyplomowe z malarstwa prowadzą wszyscy uprawnieni, samodzielni (tzn. posiadający minimum stopień 
doktora habilitowanego) pracownicy dydaktyczni z Wydziału Malarstwa, którzy zgłosili taką wolę. Lista 
promotorów jest dostępna na stronie www.wm.asp.waw.pl, w osobnym dokumencie, w zakładce 
STUDENCI. Obowiązują zapisy w systemie Akademus. 

 Specjalizacja obowiązkowa 
Student kontynuuje wybraną na IV roku specjalizację dodatkową obowiązkową na Wydziale Malarstwa 
lub na innych wydziałach warszawskiej ASP.  
A. Na Wydziale Malarstwa: 
> Pracownia Sztuki w Przestrzeni, 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; 
> Pracownia Technik i Technologii Malarstwa Ściennego, prowadzący: dr hab. Sylwester Piędziejewski, dr 
hab. Łukasz Majcherowicz (przy wyborze należy wskazać jednego prowadzącego); 
> Formy rysunku współczesnego, prowadzący pracownie rysunkowe. 
Do pracowni specjalizacji na Wydziale Malarstwa obowiązują zapisy w systemie Akademus. 
B. Na innym wydziale: 
Na podjęcie studiów w pracowniach specjalizacji poza Wydziałem Malarstwa musi wyrazić zgodę 
prodziekan 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, które należy złożyć w dziekanacie WM. Wybrana pracownia specjalizacji musi być 
pracownią dyplomującą. 
 
Student może wybrać więcej niż jedną pracownię specjalizacji. Kolejne specjalizacje student zgłasza w 
dziekanacie jako specjalizacje dodatkowe nieobowiązkowe. 

 
2. Przedmioty teoretyczne 

 Prawo własności intelektualnej (Wybrane problemy prawa własności intelektualnej w praktyce 
artystycznej) 
dr Jakub Dąbrowski, sala 1.15, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, zajęcia co dwa tygodnie, terminy 
zajęć: 4.10, 18.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12, 10.01, 17.01 

 Seminarium teoretycznej, magisterskiej pracy dyplomowej 
Obowiązują zapisy w systemie Akademus. Wybrany prowadzący seminarium jest opiekunem części 
teoretycznej magisterskiej pracy dyplomowej. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów teoretycznych udziela dziekanat Wydziału Badań 
Artystycznych i Studiów Kuratorskich oraz sekretariat Międzywydziałowej Samodzielnej Katedry 
Kształcenia Teoretycznego.  Więcej informacji o planie zajęć teoretycznych (opisy przedmiotów, 
informacje o prowadzących) na stronach:  www.wbask.asp.waw.pl oraz www.mskkt.asp.waw.pl. 

 
 

Punktacja ECTS poszczególnych przedmiotów znajduje się w planie studiów WM. 
 

 

http://www.wm.asp.waw.pl/

