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Nazwa ocenianego kierunku studiów: RZEŹBA 

1. Poziom studiów: jednolite magisterskie 

2. Forma studiów: stacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek, 

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  
  

    

 

 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW - RZEŹBA 

 

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów uczenia się dla dziedziny sztuki 
 

nazwa kierunku studiów: RZEŹBA 

poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie 

profil kształcenia: ogólnoakademicki 

symbol 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

efekty uczenia się 

odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

dla dziedziny 

sztuki  

WIEDZA 

W zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych/projektowych  

RJ_W01 

Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe sztuk 

plastycznych, których obszarem jest również rzeźba. Posiada 

zaawansowaną wiedzę dotyczącą kultury i nauki tworzącą 

podstawy teoretyczne w zakresie rzeźby. 

W7 S_WG 

RJ_W02 

Zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 

zależności w obszarze wiedzy szczegółowej w zakresie rzeźby 

w ujęciu globalnym oraz rzeźby polskiej, niezbędne do 

formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień 

kierunkowych. 

W7 S_WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych związanych z Kierunkiem Rzeźba 

RJ_W03 

Zna i rozumie podstawowe zagadnienia rozwoju 

poszczególnych dyscyplin artystycznych w ujęciu 

historycznym oraz zna publikacje związane z tymi 

zagadnieniami. 

P7S_WK 

RJ_W04 

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu 

historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich 

związków z innymi elementami współczesnej rzeczywistości. 

P7S_WK 
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RJ_W05 

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu 

historycznego i kulturowego sztuki i jej powiązań z filozofią i 

estetyką.  

P7S_WK 

RJ_W06 

Zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej, 

umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej w 

dziedzinie sztuki. 

   P7S_WK 

RJ_W07 

Zna zasady tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu 

oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i 

związanych z nimi tradycjami twórczymi. 

 P7S_WK 

RJ_W08 
Zna i rozumie problematykę związaną z technologiami i ich 

rozwojem, stosowanymi w obszarze rzeźby. 
P7S_WK 

RJ_W09 

Rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i 

praktycznymi aspektami rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę 

dla dalszego artystycznego rozwoju. 

P7S_WK 

RJ_W10 

Zna i rozumie podstawowe zasady ekonomii i marketingu w 

aspektach dotyczących praktyki wykonywania zawodu 

artysty rzeźbiarza. 

P7S_WK 

RJ_W11 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa 

autorskiego oraz prawnych aspektów zawodu artysty 

rzeźbiarza (prawa osobiste i prawa majątkowe). 

P7S_WK 

RJ_W12 
Zna i rozumie w podstawowym zakresie zasady i formy 

rozwoju przedsiębiorczości. 
P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

W zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

RJ_U01 

Potrafi wyrażać i realizować własne, oryginalne koncepcje 

artystyczne w obszarze rzeźby, stosując rozwinięte 

umiejętności poprzez wykorzystanie indywidualnej 

osobowości artystycznej, wyobraźni, intuicji i twórczego 

myślenia.  

P7S_UW 

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych/projektowych 

RJ_U02 

Potrafi podejmować samodzielnie decyzje w zakresie 

projektowania i realizacji prac artystycznych z 

wykorzystaniem właściwych technik i technologii, w tym 

posługiwać się zaawansowanymi technikami informacyjno-

komunikacyjnymi. 

P7S_UW 

RJ_U03 

Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji 

artystycznej umożliwiające niezależność wypowiedzi w 

obszarze rzeźby, a także prognozować efekty prac 

artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i 

prawnym. 

 

P7S_UW 

 

 

RJ_U04 
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z 

prostymi problemami badawczymi. 
P7S_UW 
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W zakresie umiejętności warsztatowych 

RJ_U05 

Potrafi korzystać z szerokiego zakresu umiejętności warsztatu 

rzeźbiarskiego umożliwiającego realizację własnych koncepcji 

artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia i 

rozwijania tych umiejętności przez samodzielną pracę a także 

opracowywać nowe metody i dobierać odpowiednie narzędzia 

pracy w tym zakresie. 

 

P7S_UW 

  P7S_UU 

RJ_U06 

Potrafi posługiwać się technikami i narzędziami warsztatu 

rzeźbiarskiego i pokrewnych specjalności do realizacji 

oryginalnych projektów artystycznych. 

P7S_UW 

  P7S_UU 

W zakresie umiejętności werbalnych 

RJ_U07 

Potrafi przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia 

ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z 

kierunkiem rzeźba z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł. 

P7S_UK  

RJ_U08 

Posiada umiejętność formułowania i rozwijania idei przy użyciu 

krytycznej argumentacji, potrafi prowadzić dyskusję z 

uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie rzeźby 

i sztuk plastycznych. 

P7S_UK 

RJ_U09 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

specjalistyczną terminologią. 

P7S_UK 

W zakresie umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

RJ_U10 

Potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzić do 

publicznych wystąpień na temat własnej twórczości 

artystycznej, wykazując się umiejętnością nawiązywania 

kontaktu z publicznością. 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W zakresie niezależności  

RJ_K01 
Jest gotów do inspirowania i organizowania procesu 

doskonalenia umiejętności innych osób. 
P7S_UO 

RJ_K02 

Jest gotów do ciągłego poszerzania i integrowania swojej 

wiedzy i umiejętności oraz do podejmowania nowych działań. 

potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się, z 

uwzględnieniem poszerzania wiedzy, kompetencji i 

umiejętności w obszarze rzeźby. 

P7S_UU 

W zakresie uwarunkowań psychologicznych 

RJ_K03 

Jest gotów do efektywnego wykorzystywania mechanizmów 

psychologicznych (emocjonalności, inwencji i umiejętności 

adaptacji do nowych okoliczności) wspomagających 

podejmowane działania oraz krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy i odbieranych treści. 

P7S_KK 
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W zakresie komunikacji społecznej 

RJ_K04 

Jest gotów do efektywnego komunikowania się i współdziałania 

z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do 

podjęcia wiodącej roli w takich zespołach, jest gotów do 

inspirowania oraz organizowania w sposób przedsiębiorczy 

przedsięwzięć artystycznych na rzecz środowiska i interesu 

społecznego. 

P7S_KO 

P7S_KR 

RJ_K05 

Jest gotów do prezentowania skomplikowanych zadań w 

przystępnej formie, także z zastosowaniem technologii 

informacyjnych. 

P7S_KO 

P7S_KR 

RJ_K06 

Jest gotów do podejmowania refleksji na temat społecznych, 

naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 

działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty rzeźbiarza, a 

także do rozwijania dorobku zawodu. 

P7S_KO 

P7S_KR 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

prof. Robert Kaja  Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów 

prof. ASP dr hab.  

Adriana Majdzińska 
 Prodziekan ds. kierunku Rzeźba 

prof. ASP dr hab.  

Magdalena Góra 
 Przewodnicząca Zespołu Jakości Kształcenia Wydziału Rzeźby i 

Intermediów 

prof. ASP dr hab.  

Tomasz Sobisz 
 Prowadzący Pracownię Podstaw Rzeźby 

prof. ASP dr hab. 

Tomasz Skórka 
 Prowadzący Pracownię Rysunku Eksperymentalnego 

prof. ASP dr hab. Małgorzata  

Kręcka-Rozenkranz    
 Prowadząca Pracownię Podstaw Projektowania Plastycznego 

mgr Agnieszka Świętojańska-

Łuć    
 Kierownik Działu Kształcenia 
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Prezentacja uczelni  

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest publiczną uczelnią artystyczną o profilu akademickim, 

reprezentującą obszar kształcenia w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, działającą 

od 1945 roku. Strukturę Akademii tworzą cztery Wydziały: Malarstwa, Rzeźby i Intermediów, Grafiki, 

Architektury i Wzornictwa oraz Zakład Historii i Teorii Sztuki. Jednym z jej głównych celów jest 

symetryczny rozwój dwóch równoległych, historycznie uwiarygodnionych obszarów kształcenia – sztuki 

i twórczego projektowania, którym wyróżnia się na tle innych ośrodków akademickich o podobnym 

profilu w kraju i za granicą. „Sztuka/Design/Kultura” to hasło ukazujące kapitał marki ASP w Gdańsku. 

Wysiłki i praca całej społeczności akademickiej są podporządkowane budowaniu zrównoważonego 

wizerunku Uczelni, jako instytucji obecnej w obiegu sztuki i twórczego projektowania. Podstawową 

misją ASP w Gdańsku jest odpowiedzialność za indywidualny rozwój powierzonych jej talentów oraz 

świadomość współtworzenia przyszłości kultury polskiej i europejskiej – jej materialnych  

i niematerialnych świadectw oraz systemu wartości składających się na dorobek kultury światowej. Idea 

kształcenia artystycznego, właściwego dla poszczególnych kierunków, również kierunku Rzeźba, wiąże 

rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z wyzwalaniem kreatywności młodych 

artystów oraz ich orientacją w tradycji i dziedzictwie kultury, niezależnie od zajmowanych przez nich 

postaw i stanowisk światopoglądowych. Ścisłe powiązanie dydaktyki z działalnością badawczą  

i artystyczną oraz współpraca z otoczeniem zewnętrznym przyczynia się do podnoszenia jakości 

kształcenia, stanowiąc istotne założenia profilu ogólnoakademickiego. Zapewnia to nabycie przez 

studentów profesjonalnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a w dalszej perspektywie 

daje absolwentom Uczelni możliwość znalezienia zatrudnienia w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości. Istotne w procesie kształcenia jest zapewnienie studentom bazy umożliwiającej dalszy 

samorozwój w indywidualnej karierze artystycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/10qEPxdqg_5fQ73BBzYxyiXo989a8qVslAmo_V6lTYvY/edit#heading=h.23ckvvd
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Prezentacja kierunku Rzeźba 

STRUKTURA  

Kierunek Rzeźba wchodzi w skład Wydziału Rzeźby i Intermediów i jest nadzorowany przez Dziekana  

i Prodziekana do spraw kierunku.  

Strukturę kierunku tworzą trzy Katedry:  

Katedra Rzeźby składa się z pracowni: 

 Podstaw Rzeźby 

 Podstaw Projektowania Plastycznego 

 Technik Rzeźbiarskich: • drewna, • kamienia, • tworzyw sztucznych, • sztukatorstwa 

 I Pracowni Rzeźby 

 II Pracowni Rzeźby 

 III Pracowni Rzeźby 

Katedra Rysunku (międzykierunkowa) – w ramach kierunku Rzeźba składa się z pracowni: 

 Podstaw Rysunku 

 Rysunku Kreacyjnego i Studyjnego 

 Rysunku Eksperymentalnego 

Katedra Specjalizacji składa się z pracowni: 

 Ceramiki 

 Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich,  

 Projektowania i Organizacji Przestrzeni 

 

 OSIĄGNIĘCIA KIERUNKU RZEŹBA    

Wymierną oceną kierunku Rzeźba Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku są przyznane dwa 

wyróżnienia po przeprowadzonych akredytacjach kierunku w latach 2014 i 2007 – Uchwała Nr 962/2007 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2007 r. oraz Uchwała Nr 508/2014 Prezydium 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 r. 

Kierunek Rzeźba został wysoko oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją nr 

92/KAT/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał kierunkowi 

Rzeźby ASP w Gdańsku kategorię naukową „A”. 

 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.1_Uchwała nr 32_2019_Przypisanie kierunków studiów do dyscyplin artystycznych 

UZ_zał.2.1_Strategia ASP_2016-24 

UZ_zał.2.2_Statut ASP_Uchwała nr 27/2019 

UZ_zał.3.1_Uchwała Nr 962/2007_PKA 

UZ_zał.3.2_Uchwała Nr 508/2014_PKA 

UZ_zał.3.3_Decyzja MNiSW nr ODW-93/KAT/2018_8.06.2018 

UZ_zał.3.4 _Kategorie naukowe jednostek naukowych_28.09.2018 
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CZĘŚĆ I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów 

oceny programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

 

KRYTERIUM 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

 

KONCEPCJA I CELE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU RZEŹBA  

Rzeźba jest jednym z trzech kierunków, obok Intermediów i nowo utworzonej Fotografii, wchodzących 

w skład Wydziału Rzeźby i Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Koncepcja kształcenia na Wydziale Rzeźby i Intermediów jest zgodna z misją i strategią Uczelni i ma na 

celu indywidualny rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów w zakresie rzeźby 

i współczesnych technologii poprzez pobudzanie kreatywności, poszerzanie orientacji w tradycji rzeźby 

oraz nowych mediów, a także budowania świadomości przyszłego współtworzenia kultury polskiej  

i światowej. Zakłada się, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku Rzeźba wykażą się 

kreatywnością, wrażliwością plastyczną, trójwymiarowym widzeniem, umiejętnością obserwacji i analizy 

rzeczywistości, a także otwartością, komunikatywnością oraz potrzebą uczenia się i samorozwoju. Misją 

ASP w Gdańsku, a zatem i Wydziału Rzeźby i Intermediów jest odpowiedzialność za indywidualny rozwój 

powierzonych jej talentów w atmosferze szacunku do tradycji i dziedzictwa kulturowego zarówno 

lokalnego jak i ponadnarodowego.  

Koncepcja kształcenia na kierunku Rzeźba jest efektem długotrwałego procesu wypracowywanego od 

początku istnienia Wydziału Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie, czyli od 

1947 roku. Podwaliny pod obecny program kształcenia na kierunku budowali nestorzy gdańskiej rzeźby 

profesorowie: Marian Wnuk, Stanisław Horno-Popławski, Alfred Wiśniewski, Adam Smolana,  

a kontynuowali, już po reaktywacji jako samodzielny Wydział Rzeźby w 1981 roku, profesorowie: 

Franciszek Duszeńko, Zdzisław Pidek, Stanisław Radwański, Sławoj Ostrowski, Janina Stefanowicz-

Schmidt, Edward Sitek, Mariusz Kulpa. Koncepcję kształcenia, dopracowywaną w czterdziestoletnim 

okresie funkcjonowania Wydziału, realizują i kontynuują obecni dydaktycy kierunku, mając na uwadze 

rozwój nauki i technologii, zmieniający się charakter poszukiwań twórczych, potrzeby wewnętrznych  

i zewnętrznych interesariuszy oraz nowe formy kontaktowania się z odbiorcą w obszarze kultury i sztuki.  

 Historia kierunku Rzeźba – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl)   

Do strategii Wydziału Rzeźby i Intermediów należy profesjonalizacja sposobów edukacji studentów 

poprzez aktualizowanie metod nauczania i weryfikowania efektów uczenia się, poszerzanie zaplecza 

technicznego, a także rozwój kadry.  

Celem pracy nauczycieli akademickich kierunku Rzeźba jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im w sposób odpowiedzialny funkcjonować w 

sferze publicznej. Chcielibyśmy, aby ich wizytówką był profesjonalizm wynikający ze wszechstronnych 

umiejętności rzeźbiarskich, pozwalający na samodzielną działalność artystyczną. Gwarancją takiej 

postawy jest zdobyta na studiach wiedza z zakresu sztuki w kontekście historycznym i kulturowym oraz 

umiejętności, zarówno z obszaru tradycyjnych technik, jak i oparte na współczesnych technologiach. 

Rozwijana w ramach kompetencji społecznych idea współpracy i idea „pracowni” może zaowocować 

https://asp.gda.pl/wydzialy/wydzial-rzezby-i-intermediow/kierunek-rzezba/historia-kierunku-rzezba,1083
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zespołowymi realizacjami i kreacjami artystycznymi. Potrzeba ciągłego rozwoju artystycznego 

powoduje, że w trakcie samodzielnej drogi zawodowej absolwenci stają się rozpoznawalnymi i 

niezależnymi twórcami.  

Kształcenie na kierunku Rzeźba jest prowadzone w formie jednolitych studiów magisterskich, co jest 

gwarantem całościowego i zintegrowanego kształcenia w toku stopniowego nabywania przez studentów 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Taka forma studiów na kierunku artystycznym tworzy 

idealne środowisko dla budowania fundamentalnej zasady kształcenia młodych artystów: relacji mistrz 

– uczeń.  

Koncepcja kształcenia na kierunku Rzeźba w sferze praktycznej to dopełnienie rzeźby i rysunku poprzez 

zapoznanie się z technikami i materiałami (technologie) oraz kreacyjne i świadome użycie tych 

materiałów (specjalizacje). Koncepcja ta opiera się na pozostających w ścisłej relacji dwóch etapach  

edukacji realizowanych na przestrzeni 5 lat studiów (10 semestrów).  

W pierwszym etapie na POZIOMIE PODSTAWOWYM kształcenie polega na zdobywaniu wiedzy 

teoretycznej i praktycznej oraz bazowych umiejętności, co stanowi przygotowanie do indywidualnych 

działań twórczych. Etap drugi kształcenia w STOPNIU POGŁĘBIONYM prowadzi do ukształtowania 

świadomej i dojrzałej osobowości twórczej umożliwiającej kreację oryginalnych dzieł i koncepcji oraz 

prowadzenie samodzielnych badań artystycznych.  

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU RZEŹBA jest zgodna z misją i strategią Uczelni,  

a także wynika z przyjętej koncepcji kształcenia Wydziału Rzeźby i Intermediów. Głównym założeniem 

jest wykształcenie świadomych, niezależnych twórczo, samodzielnych artystów, rozumiejących swoją 

rolę w współtworzeniu polskiej i światowej kultury. Absolwent będzie potrafił efektywnie 

wykorzystywać w pracy artystycznej zdobytą wiedzę, umiejętność kreatywnego myślenia, twórczą 

wyobraźnię i intuicję. Łącząc doświadczenie praktyczne z przygotowaniem teoretycznym będzie 

rozumiał potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie. 

Absolwent ma być wyposażony w niezbędne do wykonywania zawodu artysty rzeźbiarza umiejętności 

plastyczne, technologiczne i cyfrowe, a dzięki posiadanej wiedzy, rozumieniu zasad tworzenia prac 

artystycznych i wartości subiektywnej kreacji, powinien być zdolny do realizacji postawionych przed nim 

zadań. Posiadając wiedzę w zakresie historii sztuki i kultury, filozofii, estetyki, etyki, psychologii 

społecznej powinien być w stanie łączyć intuicję i wrażliwość artysty z wartościami humanistycznymi, 

mieć świadomość wartości i roli dzieła sztuki w zachowaniu ciągłości i tradycji kultury światowej.  

Korzystając z kompetencji werbalnych absolwent powinien, przy użyciu krytycznej argumentacji,  

w sposób umiejętny formułować i rozwijać idee dotyczące własnej i obcej twórczości w kontekście 

historycznym i kulturowym, a także w odniesieniu do zjawisk współczesności. Dzięki kompetencjom  

z zakresu komunikacji społecznej powinien posiadać umiejętności pracy w zespołach oraz realizowania 

zadań artystyczno-projektowych przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu praw autorskich, zasad 

marketingu i przedsiębiorczości. Dzięki zaszczepianej w młodych adeptach sztuki chęci uczenia się  

i stałego rozwoju naukowego absolwent może kontynuować studia w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku i na innych Uczelniach.  

Absolwent kierunku Rzeźba może podjąć pracę: 

 jako samodzielny twórca 

 w zespołach konserwatorskich (po dodatkowym przeszkoleniu w zakresie konserwacji rzeźby  

i uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji) 
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 samodzielnie lub w zespołach artystyczno-projektowych realizując projekty i zlecenia  

w przestrzeniach publicznych miasta, wnętrzach obiektów użyteczności publicznej, budynkach 

prywatnych 

 twórca projektujący i realizujący dzieła sztuki sepulkralnej  

 projektant przestrzeni wirtualnych VR i projektów 3D 

 realizator projektów scenograficznych i animacji  

 w szkolnictwie podstawowym i średnim (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji pedagogiczno-

metodycznych) 

 szkolnictwie wyższym 

 instytucjach kultury – galeriach, muzeach itp. 

 organizacjach samorządowych, instytucjach promocji i upowszechniania kultury i sztuki 

    

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNO-BADAWCZEJ NA KSZTAŁCENIE  

Obszary zainteresowań badawczych dydaktyków kierunku Rzeźba są zbieżne z profilami pracowni, które 

prowadzą. Indywidualne programy pracowni, oparte na doświadczeniach artystyczno-badawczych 

nauczycieli akademickich, spełniają założenia programowe kierunku Rzeźba i są poszerzone o specyfikę 

kształcenia w poszczególnych katedrach: 

 Rzeźby 

 Rysunku  

 Specjalizacji 

Rozwój potencjału artystyczno-badawczego kierunku odbywa się dzięki prowadzonej przez dydaktyków 

działalności twórczej w zakresie rzeźby, rysunku, ceramiki, medalierstwa i projektowania w przestrzeni 

publicznej. Projekty dotyczą również zagadnień z zakresu teorii sztuki, kultury, historii i dziedzictwa, 

problematyki społecznej, zjawisk cywilizacyjnych i nowych mediów. 

Dokładny opis dokonań artystyczno-badawczych dydaktyków kierunku Rzeźba znajduje się  

w KRYTERIUM 4. 

 

ROLA INTERESARIUSZY WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W TWORZENIU I DOSKONALENIU 

KONCEPCJI KSZTAŁCENIA 

Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 

programów i stałym doskonaleniu jakości kształcenia. Koncepcja kształcenia nakierowana jest na 

potrzeby i oczekiwania studentów, którzy jako interesariusze wewnętrzni przekazują nam swoje uwagi 

dotyczące zarówno procesu kształcenia jak i funkcjonowania Wydziału.  

Porozumienie i współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi to bardzo istotny impuls  

w projektowaniu kierunkowej koncepcji kształcenia. Dzięki podpisanym porozumieniom staramy się 

włączać partnerów zewnętrznych w proces konstruowania programów. 

Dokładny opis współpracy i wykaz współpracowników zewnętrznych znajduje się w KRYTERIUM 6. 

 

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE KONCEPCJĘ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU RZEŹBA  

Tradycja edukacyjna kierunku Rzeźba, wypracowana na przestrzeni dziesięcioleci przez niepodważalne 

autorytety w dziedzinie sztuki, dała podwalinę do zbudowania oryginalnej koncepcji kształcenia.  

W odróżnieniu od innych ośrodków akademickich w kraju Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku 

proponuje inny model kształcenia, który w założeniach ma budować związek silnych kierunków: Rzeźby, 
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Intermediów oraz nowopowstającej Fotografii, wspierających się ofertą programową oraz wymianą 

zróżnicowanych strategii i technik artystycznych. Z jednej strony kierunek Rzeźba wspomaga proces 

nauczania studentów Intermediów poprzez zajęcia z zakresu kompozycji przestrzennej, rysunku, 

podstaw projektowania rzeźbiarskiego, czy kształtowania otoczenia. Z drugiej strony kierunek 

Intermedia prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Rzeźba z elementami animacji, psychofizjologii 

widzenia, video, performance i interwencji społecznej, a kierunek Fotografia – kurs fotografii. 

Utrzymanie w jednym spójnym programowo i organizacyjnie Wydziale tych kierunków jest unikalnym 

rozwiązaniem w skali kraju. Wydaje się, że tak wzbogacona oferta dla studentów Wydziału może być 

receptą na różnorakie problemy trapiące jednokierunkowe wydziały, także w związku z pogłębiającym 

się niżem demograficznym i wzrostem zainteresowania kandydatów na studia artystyczne kierunkami 

projektowymi. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że nowe media mogą działać ożywczo na tradycyjną 

doktrynę rzeźbiarską łącząc warsztat rzeźbiarski ze współczesnymi technologiami, co pozwala nadążyć 

formie wypowiedzi artystycznej za zmieniającą się rzeczywistością i przemianami cywilizacyjno-

kulturowymi. 

Pozostałe cechy wyróżniające koncepcję kształcenia kierunku Rzeźba: 

 idea kształcenia podstawowego – obserwacja natury, anatomia, wiedza i umiejętności 

warsztatowe, podstawy teoretyczne z zakresu rzeźby, realizowana przez dwa lata w pracowniach: 

Podstaw Rzeźby, Podstaw Projektowania Plastycznego, Technologii i Technik Rzeźbiarskich, jest 

gwarantem rzetelnego przygotowania do kreacyjnych zadań w pracowniach dyplomujących   

 idea uczenia się od siebie nawzajem – studenci starszego roku są przykładem dla młodszych, co 

jest możliwe nie tylko w pracowniach dyplomujących, ale również na etapie kształcenia 

podstawowego dzięki koncepcji nauczania I i II roku wspólnie (Pracownie Podstaw Rzeźby, 

Technologie)  

 bogata oferta przedmiotów fakultatywnych z oferty ogólnouczelnianej (11 przedmiotów m.in. 

scenografia, grafika artystyczna, podstawy animacji, malarstwo ścienne i witraż, sztuka włókna, 

przedmioty teoretyczne) umożliwia studentom szerszy kontekst dla przedmiotów kierunkowych 

 aneks ze specjalizacji i prezentacja rysunku na dyplomie – praktyczne umiejętności połączone  

z wysokim stopniem artystycznej kreacji zdobyte w pracowniach specjalizacji Ceramiki, 

Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich oraz Projektowania i Organizacji Przestrzeni są 

prezentowane w formie obowiązkowego aneksu podczas dyplomu. Dodatkowo dyplomanci 

przygotowują prezentację rysunkową. Taka procedura jest unikatową w skali kraju. 

 

KLUCZOWE KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Kierunek Rzeźba na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce tekst jednolity (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1668 z póz. zm. oraz Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 4/2020  

w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Architektura Wnętrz, Architektura Przestanie 

Kulturowych, Grafika, Intermedia, Rzeźba, Wzornictwo prowadzonych na Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 30.01.2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny rezultatów programów studiów wypracował: 

12 EFEKTÓW W ZAKRESIE WIEDZY  

10 EFEKTÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 

6 EFEKTÓW W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
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Efekty uczenia się są konsekwencją koncepcji kształcenia na kierunku Rzeźba, której głównym 

założeniem jest profesjonalizm wynikający ze wszechstronnych umiejętności rzeźbiarskich, pozwalający 

na samodzielną działalność artystyczną i świadome samodoskonalenie się przez całe życie (związek 

efektów kształcenia z koncepcją kształcenia opisany jest szczegółowo w punkcie 1). 

 

KLUCZOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

W ZAKRESIE WIEDZY 

 o realizacji prac artystycznych/projektowych 

RJ_W02 – Zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zależności w obszarze wiedzy 

szczegółowej w zakresie rzeźby w ujęciu globalnym oraz rzeźby polskiej, niezbędne do formułowania  

i rozwiązywania złożonych zagadnień kierunkowych. (W7 S_WG) 

 rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych związanych z kierunkiem Rzeźba 

RJ_W04 – Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk 

plastycznych i ich związków z innymi elementami współczesnej rzeczywistości. (P7S_WK) 

RJ_W06 – Zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej, umożliwiające autonomię 

wypowiedzi artystycznej w dziedzinie sztuki. (P7S_WK) 

RJ_W09 – Rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rzeźby oraz 

wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju. (P7S_WK) 

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 

 ekspresji artystycznej 

RJ_U01 – Potrafi wyrażać i realizować własne, oryginalne koncepcje artystyczne w obszarze rzeźby  

i rysunku, stosując rozwinięte umiejętności poprzez wykorzystanie indywidualnej osobowości 

artystycznej, wyobraźni, intuicji i twórczego myślenia. (P7S_UW) 

 realizacji prac artystycznych/projektowych 

RJ_U03 – Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej umożliwiające 

niezależność wypowiedzi w obszarze rzeźby i rysunku, a także prognozować efekty prac artystycznych  

w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym w stopniu zaawansowanym. (P7S_UW) 

RJ_U04 – Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi. 

(P7S_UW) 

 warsztatowych 

RJ_U05 – Potrafi korzystać z szerokiego zakresu umiejętności warsztatu rzeźbiarskiego i technik 

rysunkowych umożliwiającego realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne 

techniki ćwiczenia i rozwijania tych umiejętności przez samodzielną pracę, a także opracowywać nowe 

metody i dobierać odpowiednie narzędzia pracy w tym zakresie. (P7S_UW, P7S_UU) 

 werbalnych 

RJ_U08 – Posiada umiejętność formułowania i rozwijania idei przy użyciu krytycznej argumentacji, 

potrafi prowadzić dyskusję z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie rzeźby i sztuk 

plastycznych. (P7S_UK) 
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 publicznych prezentacji 

RJ_U10 – Potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień na temat 

własnej twórczości artystycznej, wykazując się umiejętnością nawiązywania kontaktu z publicznością. 

(P7S_UK) 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 niezależności 

RJ_K02 – Jest gotów do ciągłego poszerzania i integrowania swojej wiedzy i umiejętności oraz do 

podejmowania nowych działań. potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się,  

z uwzględnieniem poszerzania wiedzy, kompetencji i umiejętności w obszarze rzeźby i rysunku. 

(P7S_UU) 

 uwarunkowań psychologicznych 

RJ_K03 – Jest gotów do efektywnego wykorzystywania mechanizmów psychologicznych 

(emocjonalności, inwencji i umiejętności adaptacji do nowych okoliczności) wspomagających 

podejmowane działania oraz krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści. (P7S_KK) 

 komunikacji społecznej 

RJ_K04 – Jest gotów do efektywnego komunikowania się i współdziałania z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach, jest gotów do inspirowania 

oraz organizowania w: sposób przedsiębiorczy przedsięwzięć artystycznych na rzecz środowiska  

i interesu społecznego. (P7S_KO, P7S_KR) 

RJ_K06 – Jest gotów do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów 

związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty rzeźbiarza, a także do rozwijania 

dorobku zawodu. (P7S_KO, P7S_KR) 

 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.4.1_Uchwała nr 4_2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia sie ̨

UZ_zał.4.2_Załac̨znik nr 5_Efekty kierunkowe uczenia sie_̨Rzezb́a 
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KRYTERIUM 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Program studiów na kierunku Rzeźba realizowany jest poprzez treści programowe poszczególnych 

przedmiotów. Są one zgodne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie teorii i metodyki tworzenia  

w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki i powiązane w bezpośredni sposób  

z kierunkowymi efektami uczenia się. 

Treści programowe konstruuje się w oparciu o tradycyjny warsztat rzeźbiarski jak i współczesne 

technologie, w tym technologie informatyczne, a także doświadczenia zdobyte dzięki prowadzonym 

badaniom naukowym, co potwierdza zgodność programu z działalnością naukową kierunku. 

Priorytetem w kształceniu na kierunku Rzeźba jest zindywidualizowane podejście do studenta  

z naciskiem na kreację, dla której bazą jest mimetyczne doświadczenie, analiza i badanie zjawisk 

współczesności ze świadomością tradycji. Istotą jest wszechstronność wykształcenia, jego 

zbalansowanie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ważne jest uposażenie 

studenta w klasyczne i współczesne środki wyrazu, umożliwiające mu eksplorowanie własnego 

potencjału twórczego, który w sposób świadomy i profesjonalny wykorzysta w samodzielnej pracy. 

Ma to bezpośrednie powiązanie z tym, że student potrafi „wykorzystywać wzorce leżące u podstaw 

kreacji artystycznej umożliwiające niezależność wypowiedzi w obszarze rzeźby i rysunku, a także 

prognozować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym w stopniu 

zaawansowanym” (Efekt uczenia się dla kierunku Rzeźba RJ_U03) 

Treści kształcenia odpowiadające poszczególnym przedmiotom zawarte są w kartach przedmiotów. 

Tematyka prac etapowych jest uzależniona od poziomu kształcenia – na poziomie podstawowym oraz 

w stopniu pogłębionym, jak również od rodzaju pracowni, a także od poziomu zaawansowania studenta 

w procesie edukacji.  

Do najczęściej stosowanych tematów należą:  

 zadania mimetyczne: studium anatomiczne i studium kompozycyjne 

 zadania technologiczne 

 zadania projektowe  

 zadania kreacyjne  

 realizacja prac w materiałach  

 zadania artystyczno-badawcze   

W grupie przedmiotów kierunkowych na poziomie podstawowym tematyką jest portret, studium 

postaci, studium anatomiczne, proste zadania kompozycyjne, liternicze, poznawanie technologii  

i warsztatu rzeźbiarskiego i rysunkowego.  

W grupie przedmiotów kierunkowych w stopniu pogłębionym, oprócz zagadnień studyjno-kreacyjnych, 

preferowane są tematy problemowe o szerokim kontekście kulturowym, nowe aspekty rzeźby, aktualne 

i ważne społecznie tematy. Istotna jest również indywidualizacja i dostosowanie tematyki zadań do 

wrażliwości i uzdolnień poszczególnych studentów. 
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Tematyka i metodyka prac dyplomowych ustalana jest indywidualnie i uzależniona od prowadzonych 

przez studentów na 10 semestrze projektów artystyczno-badawczych w ramach Seminarium części 

artystycznej pracy dyplomowej. 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 3 

KR 3_zał.5_Wykaz tematów prac dyplomowych 

W zakresie kształcenia języków obcych (języka angielskiego) do podstawowych treści programowych, 

realizowanych dzięki kursowym zajęciom lektoratów, a także przedmiotów prowadzonych w języku 

angielskim, należą: 

 doskonalenie podstawowych sprawności językowych, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie  

i pisanie oraz umiejętność opisywania zagadnień z zakresu sztuki, historii sztuki oraz swojego 

kierunku studiów 

 rozwijanie umiejętności praktycznego posługiwania się ogólnym językiem angielskim oraz 

językiem specjalistycznym z zakresu sztuki i swojego kierunku studiów oraz umiejętność 

zastosowania go w środowisku pracy lub w dalszym toku studiów  

 umiejętność formułowania opinii, tworzenie wypowiedzi ustnych, czynnego udziału w dyskusji 

W zakres treści kształcenia wchodzą: tematyka/słownictwo, funkcje komunikacyjne i struktury 

gramatyczne. Treści kształcenia są zależne od poziomu zaawansowania i wyboru podręcznika. 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ FORMY I ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Proces nauczania na kierunku Rzeźba trwa 10 semestrów i jest zakończony egzaminem dyplomowym.  

Grupy przedmiotów w harmonogramie realizacji programu studiów na kierunku Rzeźba: 

GRUPA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH  
GRUPA PRZEDMIOTÓW TECHNOLOGICZNYCH 
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
GRUPA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH 
SEMINARIA DYPLOMOWE 
SZKOLENIA 

KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM w zakresie GRUPY PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: 

Podstawy Rzeźby i Podstawy Projektowania Plastycznego realizowane na przestrzeni pierwszych 

dwóch lat studiów oraz Podstawy Rysunku na pierwszym roku. Dopełnieniem kształcenia 

podstawowego są PRZEDMIOTY TECHNOLOGICZNE, czyli Techniki Rzeźbiarskie (drewno, kamień, 

tworzywa sztuczne, sztukatorstwo), Technologie: Ceramiki, Metalu, Projektowania i Organizacji 

Przestrzeni, oraz Wstęp do Intermediów, Wprowadzenie do Techniki Komputerowej 3D oraz 

Fotografia.  

KSZTAŁCENIE W STOPNIU POGŁĘBIONYM w GRUPIE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH obejmuje naukę 

w jednej z trzech dyplomujących Pracowni Rzeźby (III-V rok), dwóch Pracowniach Rysunku (II-IV rok)  

i jednej z trzech specjalizacji: Ceramika, Medalierstwo i Małe Formy Rzeźbiarskie, Projektowanie  

i Organizacja Przestrzeni (III-V rok), będących kontynuacją technologii.  

GRUPA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH to przedmioty do wyboru realizowane przez inne wydziały 

Uczelni (dla III roku). 



  

Profil Ogolnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
1
8 

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO to przedmioty teoretyczne obejmujące zakres 

tematów: historia sztuki i kultury, teoria sztuki, estetyka i filozofia, etyka i socjologia, sztuka nowych 

mediów, zagadnienia sztuki współczesnej, anatomia, geometria wykreślna, podstawy przedsiębiorczości 

i prawa autorskiego, które stanowią bazę teoretyczną i dopełniają wypracowaną przez kierunek Rzeźba 

koncepcję kształcenia przyszłych rzeźbiarzy. 

 

KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE 

PODSTAWOWYM 
KSZTAŁCENIE W STOPNIU POGŁĘBIONYM 

I rok II rok III rok IV rok V rok 

Podstawy Rysunku Rysunek Studyjny i Kreacyjny 
Rysunek Eksperymentalny 

 

 
Podstawy Rzeźby 

I Pracownia Rzeźby 
II Pracownia Rzeźby 
III Pracownia Rzeźby 

 

Seminarium 

cz. artystycz. 
pracy dypl. 

TECHNOLOGIE: 
- Ceramiki 
- Metalu 
- Projektowania i organizacji przestrzeni 

SPECJALIZACJE: 
- Ceramika 
- Pracownia Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich 
- Projektowanie i Organizacja Przestrzeni 

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE: 
- kamień 
- drewno 
- tworzywa sztuczne 
- sztukatorstwo 

PLENER  
(po II roku) 

 
PLENER 
(po IV roku) 

- Wstęp do intermediów 
- Podstawy Fotografii 
- Wprowadzenie do Techniki Komputerowej 3D 
- Podstawy Autoprezentacji 

FAKULTETY 
 (1 do wyboru) 

  

 

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych poszczególnym grupom przedmiotów wraz z ilością godzin  

i punktacją ECTS w  

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 2 

KR 2_zał.1.1_Harmonogram studiów_kier. Rz. 

KR 2_zał.1.2_Grupy przedmiotów w harmonogramie_kier. Rz_tabela 

 

SPECYFIKACJA ZAJĘĆ prowadzonych w ramach harmonogramu studiów: 

  ILOŚĆ GODZIN UZYSKANE PUNKTY ECTS % ECTS 

ZAJĘCIA Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELA 

AKADEMICKIEGO (lub innych osób prowadzących) 
  

4767 
  

191 
  

62% 

ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ W UCZELNI 

DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ/ARTYSTYCZNĄ 
2310 169 55%  

ZAJĘCIA DO WYBORU 2370 173 56%  
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Punktacja ECTS jest zgodna z przepisami Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)  

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 2 

KR 2_zał.2.1_Przedmioty zwiaz̨ane z działalnością naukową 

KR 2_zał.2.2_Przedmioty do wyboru 

KR 2_zał.2.3_Przedmioty realizowane przez pracowników ZHiTS 

KR 2_zał.2.4_Przedmioty rozwijające kompetencje językowe 

 

Formy zajęć  

Na kierunku Rzeźba, zgodnie ze specyfiką dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, zajęcia 

w większości realizowane są w formie PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH. Wszystkie formy zajęć są adekwatne 

do efektów uczenia się zakładanych przez prowadzących przedmioty.  

W harmonogramie wymienione są następujące formy zajęć: 

 pracownie artystyczne  

 ćwiczenia  

 wykłady  

 seminaria  

Przyporządkowanie form zajęć poszczególnym przedmiotom wraz z ilością godzin i procentem łącznej 

sumy godzin znajduje się w  

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 2  

KR 2_zał.1.3_Formy zajec̨_́tabela 

Elitarność studiów na Akademii Sztuk Pięknych warunkuje niskie limity przyjęć kandydatów w kolejnych 

rocznikach. Na kierunku Rzeźba limit w ostatnich latach wynosił 15 osób. 

W związku z tym nie ma konieczności tworzenia grup studenckich do prowadzenia większości 

przedmiotów. Wyjątkiem są dwie Pracownie Podstaw Rzeźby dla I i II roku (2 grupy każdego rocznika na 

pracownię), a także przedmioty do wyboru: technologie drewna i kamienia (na II roku), specjalizacje, 

fakultety, gdzie studenci jednego rocznika są podzieleni na grupy.  

Na zajęciach z lektoratu studenci przydzielani są do właściwej grupy na podstawie testu poziomującego 

(na początku I roku i na początku IV roku). W roku akademickim 2021/22 zajęcia są prowadzone od 

poziomu B1 do C1.  

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 2  

KR 2_zał.3_Stan studentów_sem Z_2021_22_tabela 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

Metody kształcenia umożliwiają przygotowanie do prowadzenia działalności artystyczno-badawczej  

w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Stosowanie właściwych metod i 

narzędzi wpływa na poznawczą, praktyczną i emocjonalną aktywność studentów niezbędną w badaniu 

rzeczywistości i twórczym oddziaływaniu na nią, co odpowiada efektom kształcenia z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych.  

Grupy przedmiotów kształcenia kierunkowego i technologicznego są realizowane klasycznymi metodami 

właściwymi dla szkolnictwa artystycznego poprzez praktyczne realizowanie ćwiczeń i zadań artystyczno-

badawczych w pracowniach artystycznych i technologicznych. 
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Metodyka nauczania w pracowniach kształcenia kierunkowego ma w większości postać indywidualnych 

konsultacji podczas realizacji prac etapowych obejmujących aspekty artystyczne (formalne, 

kompozycyjne, wyrazowe) i warsztatowe (technologiczne, materiałowe). Przybierają one formę 

wielokrotnych, bieżących korekt w trakcie realizacji zadań. Prowadzący zajęcia analizują studenckie 

prace, sugerują zmiany, przywołują wzory i inspiracje, potwierdzają słuszność lub przedstawiają błędy  

w wybranych przez studenta rozwiązaniach, oceniają efekty pracy. Taki stały dyskurs pomiędzy 

profesorem i asystentem a studentem umożliwia szybkie reagowanie i korygowanie błędów oraz 

stymulowanie kreatywności, pobudza do samodzielnej analizy i wniosków, a co za tym idzie umożliwia 

osiąganie kolejnych efektów uczenia się. 

W procesie nauczania/uczenia się języka obcego metody i techniki nauczania umożliwiają opanowanie 

przez studenta umiejętności tworzenia efektywnego komunikatu oraz wypracowanie postawy 

gotowości do zdobywania i przekazywania informacji w języku obcym. W nauczaniu języków obcych 

stosuje się następujące formy: 

 prezentacja materiału przez nauczyciela 

 rozmowa z całą grupą sterowana przez nauczyciela 

 rozmowa (dyskusja) w grupie 

 praca indywidualna 

 praca w parach lub grupach 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 2  

KR 2_zał.1.4_Metody kształcenia na kier. Rz_tabela 

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA 

Proces edukacji na uczelniach artystycznych jest nakierowany na działania kształtujące indywidualność 

studentów, dlatego stworzone są specjalne procedury umożliwiające dostosowanie edukacji do ich 

personalnych potrzeb. 

Wybitnie uzdolnieni studenci, studenci planujący studia równoległe lub uczestniczący w projektach 

artystyczno-badawczych, studenci w trudnych sytuacjach losowych czy zdrowotnych oraz studenci  

z dysfunkcjami mogą realizować studia w sposób indywidualny. Zgodnie z Regulaminem Studiów 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalonym Uchwałą nr 9/2021 Senatu z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonego Uchwałą 

nr 9/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zmieniająca regulamin uchwalony uchwałą 

14/2019 dnia 25.04.2019, mają możliwość ubiegania się o indywidualny program studiów lub 

indywidualną organizację studiów, w tym również planów studiów, m.in. poprzez dostosowanie form  

i metod kształcenia, terminów odbywania i zaliczania zajęć.  

Indywidualny Program Studiów  

O indywidualny program studiów (IPS) mogą ubiegać się szczególnie uzdolnieni studenci od II roku 

studiów (minimalna średnią ocen za ostatni rok 4,6). Na wniosek studenta Prodziekan powołuje 

opiekuna naukowego i zatwierdza indywidualny program studiów opracowany przez studenta  

w porozumieniu z opiekunem naukowym (pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny uczelni 

posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub doktora). Szczegółowe warunki 

odbywania IPS określa Rada Programowa. W ramach IPS można:  
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 zmienić przedmioty na inne (oprócz obowiązkowych objętych Polskimi Ramami Kwalifikacji dla 

szkolnictwa wyższego na danym kierunku) lecz łączna liczba obowiązkowych zaliczeń, zaliczeń na 

ocenę i egzaminów nie może być niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów 

  

 zmienić harmonogram realizacji programu studiów np. semestry, w których obowiązują 

poszczególne zaliczenia, zaliczenia na ocenę czy egzaminy  

 skrócić czas studiów  

W przypadku problemów z realizacją IPS Prodziekan kieruje studenta na kontynuowanie studiów  

w trybie zwykłym. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania IPS.  

Indywidualna Organizacja Studiów  

Na wniosek studenta Prodziekan ds. kierunku studiów może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie 

indywidualnej organizacji studiów (IOS) przypadkach: 1) niepełnosprawności, 2) prawnej opieki nad 

osobą niepełnosprawną lub chorą, 3) uczestniczenia w pracach badawczych, 4) odbywaniu części 

studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, 5) wychowywania dzieci, 6) studiów na dwóch 

lub więcej kierunkach, 7) studiowania wybranych przedmiotów na innych kierunkach studiów lub 

specjalnościach, 8) powrotu na studia po urlopie, powtarzaniu, wznowieniu, w przypadku, gdy nie ma 

możliwości studiowania w danej formie kształcenia, 9) przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia 

efektów uczenia się, 10) trudnej sytuacji losowej. 

Zgoda na IOS może dotyczyć danego semestru lub roku akademickiego.  

Student dołącza propozycję indywidualnej organizacji studiów, uzgodnioną z prowadzącymi 

poszczególne przedmioty, która obejmuje określenie sposobu uczestnictwa w zajęciach, formy zaliczenia 

oraz realizowanie innych obowiązków studenckich. Według tego harmonogramu student musi uzyskać 

wszystkie zaliczenia, zaliczenia na ocenę i zdać egzaminy. Dokument sporządza się w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden służy studentowi jako podstawa do realizacji planu studiów, a drugi 

znajduje się w aktach studenta. 

Prodziekan ds. kierunku studiów każdorazowo ustala zasady i tryb IOS w systemie semestralnym, na 
okres nie dłuższy niż rok akademicki. W bieżącym roku akademickim zgodę na IOS uzyskały 3 studentki. 

Student może również ubiegać się o podjęcie dodatkowych studiów poza kierunkiem podstawowym na 

innych kierunkach, także w innych uczelniach pod warunkiem, że wypełnia wszystkie obowiązki związane 

z tokiem studiów na kierunku podstawowym. Po zaliczeniu I roku student kierunku Rzeźba może ubiegać 

się o zmianę kierunku studiów (w ramach innych kierunków studiów na ASP w Gdańsku). 

W przypadku trudnych sytuacji zdrowotnych, losowych lub ważnych okoliczności życiowych student 

może ubiegać się o:  

 urlop dziekański (długoterminowy) – udzielany na semestr lub rok akademicki  

 urlop krótkoterminowy – nieprzekraczający miesiąca  

W trakcie urlopu student zachowuje prawa studenckie.  

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.5_Regulamin Studiów ASP_Uchwała 9_2021 

 

METODY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

W związku z wybuchem pandemii od marca 2020 r. do końca semestru letniego 2019/2020 wszystkie 

zajęcia przeszły w tryb pracy zdalnej (Zarządzenie nr 30/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 11.03.2020 
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r.). Zaistniała sytuacja wymusiła podjęcie działań przystosowujących proces edukacji do nowych 

warunków. W tym okresie każdy z nauczycieli akademickich indywidualnie dobierał metody komunikacji 

ze studentami. Obecnie ogólnoakademickim systemem komunikacji zdalnej na ASP w Gdańsku jest 

platforma Google Workspace  z komunikatorem Google Meet.  

Tryb pracy w roku akademickim 2020/2021 regulowały Zarządzenia Rektora ASP w Gdańsku  

nr 104/2020, nr 109/2020 oraz nr 123/2020. 

W roku akademickim 2021/2022 na podstawie Zarządzenia Rektora ASP w Gdańsku nr 56/2021 z dnia 

1.10.2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach 

doktoranckich i szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 hybrydowy tryb pracy został 

przedłużony: zajęcia w pracowniach artystycznych w miarę stabilnej sytuacji epidemiologicznej 

odbywały się stacjonarnie, natomiast wszystkie zajęcia teoretyczne (wykłady, lektoraty) w trybie 

zdalnym. Zarządzeniem Rektora ASP w Gdańsku nr 13/2022 zajęcia wróciły w tryb stacjonarny. Tylko 

wybrane zajęcia teoretyczne oraz lektoraty, których realizacja możliwa jest na odległość, ze względów 

organizacyjnych mogą być prowadzone w trybie kształcenia online lub hybrydowego. Na stronie ASP  

w Gdańsku wprowadzono zakładkę: Informacje dot. COVID-19, gdzie znajdują się aktualne informacje  

i zarządzenia. 

Na kierunku Rzeźba w roku akademickim 2019/2020, 2020/21 i 2021/2022 okresy pełnej pracy w trybie 

zdalnym (12.03-14.06.2020, 5-29.11.2020 oraz 23.10-2.11.2021), spowodowanej zwiększonym 

zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym, były stosunkowo krótkie w porównaniu do innych uczelni 

artystycznych. W pozostałym czasie zajęcia w pracowniach artystycznych prowadzone były w trybie 

stacjonarnym lub hybrydowym. 

Dydaktycy złożyli sprawozdania z nauczania online oraz hybrydowego w II sem. 2019/2020 i I sem. 

2020/2021. Prowadzący pracownie zapewnili, że udało się zrealizować efekty uczenia się w zakresie 

wiedzy i umiejętności. Mimo trudności efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych również 

zostały zrealizowane dzięki grupowym spotkaniom online i oraz końcowosemestralnym przeglądom. 

Analiza sprawozdań pomogła w usystematyzowaniu nowego trybu pracy i wprowadzeniu usprawnień  

w komunikacji ze studentami.  

Oprócz Google Meet wykorzystuje się również inne komunikatory jak: Google Workspace Classroom, 

Discord, Messenger, Facebook, poczta ASP, które są wykorzystywane do prowadzenia wykładów, 

prezentacji, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, spotkań roboczych przy realizacji 

projektów artystyczno-badawczych. Studenci otrzymali też dostęp do przestrzeni dyskowej, gdzie 

przesyłali swoje projekty do korekty i archiwizacji.  

Prowadzone przez Akademię szkolenia kadry dydaktycznej w zakresie programów i platform 

edukacyjnych (Excel, Google Workspace) umożliwiły lepszy dostęp do infrastruktury informatycznej, co 

ułatwia interakcję między studentami a prowadzącymi, a także nadzorowanie procesu kształcenia oraz 

efektów kształcenia.  

Praca zdalna niewątpliwie wpływa na utrudnienie w realizacji zadań technologicznych w pracowniach 

artystycznych, a także zadań mimetycznych wymagających pracy z modelem. Na szczęście okresy 

całkowitej pracy w trybie online były stosunkowo krótkie (2 do 3 tygodni w skali całego semestru)  

w stosunku do pracy stacjonarnej w pracowniach. Plenery, które z powodu sytuacji epidemiologicznej 

nie odbyły się w przewidzianych terminach, udało się zrealizować poprzez skumulowanie zajęć w formie 

warsztatów na początku roku akademickiego 2020/2021.  

Dodatkowym minusem pracy zdalnej jest pogłębiająca się alienacja skutkująca często problemami  

w kontaktach interpersonalnych i obniżeniem kondycji psychicznej studentów.  
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W Sprawozdaniu rocznym zawierającym samoocenę Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ASP  

w Gdańsku dla Wydziału Rzeźby i Intermediów za rok akademicki 2020/2021 została zawarta 

szczegółowa analiza aspektów nauki zdalnej na Wydziale Rzeźby i Intermediów. 

 

Negatywne strony metod kształcenia na odległość: 

 trudność planowania zadań i rytmu pracy w związku ze zmieniającymi się obostrzeniami 

związanymi z pandemią 

 wydłużony czas pracy wykładowców (mailowy lub telefoniczny kontakt ze studentami nie tylko 

w czasie zajęć) 

 konieczność dostosowania zadań do pracy zdalnej (zamknięcie pracowni skutkowało brakiem 

miejsca do pracy, narzędzi, zaplecza technicznego) 

 brak lub mało okazji do nawiązywania relacji społecznych i więzi w grupie studenckiej 

 w przypadku przeglądów i korekt online studenci mają utrudnioną sposobność prezentacji 

swoich prac na żywo 

 narastające problemy emocjonalno-psychiczne związane z izolacją 

 trudności związane z hybrydowym systemem kształcenia (studenci często nie byli w stanie 

zdążyć z zajęć online na zajęcia stacjonarne i na odwrót) 

 zajęcia zdalne sprawiały również trudność wykładowcom przedmiotów teoretycznych 

(problemy z Internetem, brak kontaktu ze słuchaczami – wyłączone kamery) 

Pozytywne efekty metod kształcenia na odległość: 

 możliwość dokumentacji procesu powstawania prac zapisywana w archiwum pracowni 

umożliwiająca śledzenie procesu zmian i rozwoju podczas realizacji zadań 

 prezentacja na stronie ASP najlepszych prac studenckich – wystawy online 

 stosowanie dysków Google do przechowywania i udostępniania rezultatów ćwiczeń oraz 

materiałów dydaktycznych 

 możliwość prowadzenia zajęć i konsultacji zdalnych w wyjątkowych przypadkach 

 robocze spotkania online dydaktyków w celu realizacji lub omówienia konkretnych zadań 

 zajęcia zdalne mogą dopełniać zajęcia stacjonarne niezależnie od sytuacji epidemiologicznej  

 w przypadku niektórych zadań np. w pracowniach rysunku i pracowniach projektowych 

hybrydowa forma zajęć nie tylko nie zaniża efektów kształcenia, ale daje nowe możliwości 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA: FOLDER: KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOSĆ ́2020_22_zarzad̨zenia 

 

PLENERY I WARSZTATY NA KIERUNKU RZEŹBA 

Zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych na kierunku Rzeźba poza 

zajęciami stacjonarnymi przyjmuje również formę plenerów i warsztatów odbywających się zwykle  

w okresie letnim. Ten rodzaj zajęć dydaktycznych jest bardzo ważny w procesie kształcenia przyszłego 

samodzielnego artysty. Wieloletnia tradycja plenerów oparta jest na wzorcach wypracowanych przez 

pokolenia dydaktyków ASP w Gdańsku podobnie jak w innych ośrodkach o takim profilu akademickim  

w Polsce. Sposób pracy, najczęściej międzypokoleniowa formuła, dają możliwość bezpośredniego 

kontaktu, wsparcia ze strony bardziej doświadczonych uczestników, wspólnego analizowania tematów 

badawczych i poszukiwania rozwiązań problemów artystycznych i technicznych. Atmosfera tych 

spotkań, nawiązywanie więzi, rozmowy, dyskusje i wymiana poglądów kształtują artystyczną tożsamość 
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młodych ludzi. Opowiadane historie, wspomnienia o dziełach i życiu dawnych profesorów konsolidują 

środowisko i budują w świadomości studentów etos zawodu artysty rzeźbiarza. 

 

 

Plenery są obowiązkowym elementem kształcenia na kierunku Rzeźba: 

 plener po II roku studiów (szkoleniowo-warsztatowy) – 2 punkty ECTS 

 plener po roku IV studiów (kreacyjny) – 2 punkty ECTS 

Plenery po II i po IV roku studiów mają przypisane inne efekty uczenia się. 

Plener po II roku podejmuje zagadnienia technologii i jej zastosowania w rzeźbie oraz pozwala 

na ugruntowanie podstawowych umiejętności technicznych umożliwiających realizację autorskiego 

dzieła w materiale. 

Plener po IV roku daje znajomość relacji między praktyką a teorią rzeźby, umiejętność przewidywania 

konsekwencji artystycznych wyborów, prezentowania efektów swoich działań w przestrzeni publicznej 

jak i nawiązywania kontaktu z odbiorcami. Pozwala na świadome odnajdywanie swojej roli w działaniach 

grupowych, rozbudza chęć współdziałania i inicjowania wspólnych projektów. 

Plenery organizowane są przez pracowników kierunku we współpracy z zewnętrznymi 

podmiotami takimi jak: urzędy miast, urzędy wojewódzkie, ośrodki kultury oraz prywatni przedsiębiorcy. 

Koncepcja takich wyjazdów wynika w dużym stopniu z działalności artystyczno-badawczej pracowników. 

Rokrocznie na kierunku Rzeźba organizowanych jest około 8 plenerów. Studenci podczas wyjazdów mają 

zapewnione odpowiednie miejsce do pracy, materiały oraz potrzebne narzędzia. W zależności od tematu 

pleneru uczestnicy mają możliwość pracy w różnych materiałach i technikach, zarówno tradycyjnych jak 

i nowoczesnych (kamień, drewno, metal, żywice, odlewy w metalu, spawanie, alternatywne wypały 

ceramiki, projekty 3D). Sympozja i plenery zwyczajowo kończą się podsumowaniem w formie otwartej 

wystawy i prezentacji dokonań uczestników, na które są zapraszani przedstawiciele wspierających 

instytucji.  

W plenerach kierunku Rzeźba biorą udział również studenci i dydaktycy z innych ośrodków akademickich 

z kraju i zagranicy. W ramach wymiany i współpracy również i nasi studenci oraz pracownicy biorą udział 

w sympozjach organizowanych przez zewnętrzne ośrodki akademickie. 

Ugruntowaną renomę na skalę międzynarodową zyskały organizowane przez prof. Jana Szczypkę po raz 

dwudziesty w roku 2021 Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze na terenie Małej Zbrojowni oraz Plener 

Rzeźbiarsko-Malarski Pole Sztuk w Rodowie organizowany od trzydziestu lat przez prof. Mariusza 

Białeckiego.  

Plenery cieszą się dużą popularnością wśród studentów, dlatego często uczestniczą więcej niż w dwóch 

obowiązkowych plenerach. 

Po zakończeniu akcji plenerowej odbywa się podsumowanie w formie prezentacji i omówienia każdego 

wydarzenia. W podsumowaniu uczestniczą studenci i dydaktycy kierunku Rzeźba, dzięki tym spotkaniom 

jest możliwa weryfikacja efektów, co wpływa na stałą poprawę jakości kształcenia. Dodatkowo w tym 

roku wprowadzono ankietę dla studentów. Zdaniem studentów plenery stanowią bardzo istotny 

element w procesie kształcenia. 

 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 2 

KR 2_zał.4_Plenery_2017-2021  

Linki do filmów z plenerów: 

https://youtu.be/re7y9xeQPpo 

https://youtu.be/re7y9xeQPpo
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https://youtu.be/79evU-Gbojw 

https://youtu.be/qTrG3hgplPQ 

https://youtu.be/g_RSorMiFD0 

https://youtu.be/6k5vadYYnfI 

 

ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ 

Program kształcenia na kierunku Rzeźba opiera się na ogólnym założeniu, iż studia – oferując określony 

program kierunkowy – jednocześnie mają prowadzić do ukształtowania samodzielnej postawy twórczej. 

Plan studiów tworzony na podstawie programu jest nałożony na siatkę godzinową. Zaplanowane zajęcia 

wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Właściwe rozplanowanie zajęć 

umożliwia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na udział w zajęciach i samodzielne uczenie 

się. Program kształcenia został tak ułożony, aby zapewnić zrównoważony rozwój studentów. 

Nastawiony jest na indywidualizację procesu nauczania, co również umożliwia dobór metod 

odpowiednich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod merytoryczną opieką pedagoga.  

Większość zajęć odbywa się w pracowniach, co jest specyfiką studiów artystycznych. Istotnym aspektem 

edukacji artystycznej są niewielkie grupy studenckie (np. w pracowniach dyplomujących 8-15 osób). 

Pozwala to dydaktykom na bezpośredni kontakt i dostosowanie metod edukacyjnych do charakteru, 

emocjonalności i indywidualnych uzdolnień studentów. Poprzez kontakt z prowadzącymi student 

kształtuje własny obszar badawczy. Stosowane w zakresie poszczególnych zajęć/pracowni metody 

kształcenia wykazują znaczącą elastyczność oraz dostosowane są do realizowanych treści. Pełna 

specyfikacja dostępna jest dla studentów w kartach przedmiotu. Dydaktycy są otwarci na indywidualne 

propozycje studentów co do zakresu poruszanych zagadnień i tematów. Proces edukacji nastawiony jest 

na budowanie świadomości i samorozwój, dlatego tak ważną rolę odgrywają godziny pracy własnej 

studenta. Zależy nam, aby kształcenie było pełne, wielopłaszczyznowe i dogłębne. Efektem tego jest 

znaczne obciążenie godzinowe studentów. Podczas obrad Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

i Rady Programowej prowadzone są dyskusje o wprowadzeniu rozwiązań pozwalających zoptymalizować 

liczbę godzin.  

 

Organizacja roku akademickiego 

Według § 14. Regulaminu Studiów ASP w Gdańsku “Szczegółową organizację roku akademickiego  

w uczelni corocznie ustala rektor w formie zarządzenia o organizacji roku akademickiego i podaje ją do 

publicznej wiadomości, najpóźniej do dnia 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. W zarządzeniu 

o organizacji określa się terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, czas trwania sesji 

egzaminacyjnych, sesji poprawkowych oraz okresy wakacji”  

Prodziekan ds. kierunku Rzeźba corocznie opracowuje Organizację Roku Akademickiego, która jest 

zatwierdzana przez Radę Programową kierunku, a następnie przez Senat. 

W skład dokumentów Organizacji Roku wchodzą: 

 Uchwała Rady Programowej kierunku Rzeźba w sprawie zatwierdzenia organizacji roku 

 Stan zatrudnienia i struktura organizacyjna kierunku 

 Indywidualny przydział godzin dydaktycznych (pensum plus wskazanie godzin 

ponadwymiarowych) 

 Harmonogram studiów – całościowy i roczny 

 Zapotrzebowanie/zamówienie zajęć na innym Wydziale 

https://youtu.be/79evU-Gbojw
https://youtu.be/qTrG3hgplPQ
https://youtu.be/g_RSorMiFD0
https://youtu.be/6k5vadYYnfI
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 Wnioski o zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (godziny zlecone związane z 

prowadzeniem zajęć przez osoby z zewnątrz)  

 Zbiorcze zestawienie godzin zleconych  

 Efekty uczenia się dla kierunku Rzeźba 

 Matryce pokrycia 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 – Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku z dnia 12.05.2021 r. 

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru na stronie internetowej Uczelni i na tablicach 

ogłoszeń jest podany do wiadomości plan zajęć dla danego kierunku.  

Konstrukcją planu zajęć zajmuje się Prodziekan ds. kierunku Rzeźba przy współpracy specjalisty Sekcji 

Organizacji Kształcenia dla kierunku. Plan konstruowany jest z uwzględnieniem przerw pomiędzy 

zajęciami pozwalającymi studentom na regenerację i odpoczynek.  

Organizacja procesu nauczania i uczenia się na ASP w Gdańsku jest wspierana od strony administracyjnej 

przez Dział Kształcenia odpowiedzialny za całość toku studiów i jego administracyjną obsługę. 

Charakteryzuje go bardzo wysoki standard obsługi i możliwość reagowania na indywidualne przypadki, 

dzięki funkcjonowaniu dwustopniowego systemu obsługi studenta: Sekcja Toku Studiów bezpośrednio 

obsługująca studentów i ściśle współpracująca z Prodziekanem ds. kierunku Rzeźba oraz Sekcja 

Organizacji Kształcenia zapewniająca działanie administracyjno-prawne studiów, współpracująca  

z Dziekanem i Władzami Uczelni.  

 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.5_Regulamin Studiów ASP_Uchwała 9_2021 

UZ_zał.6_Zarz nr 30_2021 Organizacja roku 2021_22 

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 2 

KR 2_zał.5_Plan zajec̨ ́kier. Rz_sem L_2021_2022 
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KRYTERIUM 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

REKRUTACJA  

Warunki i tryb rekrutacji określa Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Uchwała 13/2021 z dnia 

26.05.2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  

w roku akademickim 2022/2023 z późn. zm.). Uchwała przyjmowana jest w ustawowym trybie  

w poprzedzającym rok akademicki. Obowiązujące w roku akademickim 2022/23 szczegółowe zasady 

rekrutacji w wersji stacjonarnej i zdalnej na kierunku Rzeźba określa Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały 

13/2021.  

Postępowanie rekrutacyjne na ASP w Gdańsku przeprowadzają: 

 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – powoływana przez Dziekana WRI do 28 lutego każdego roku.  

 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna – powoływana przez Rektora do 10 marca każdego roku  

Zasady pracy ww. Komisji określa Regulamin Prac Komisji Rekrutacyjnej. (Załącznik nr 1 do Uchwały 

Senatu nr 3/2021 z dnia 24.02.2021 r.) 

Osoby z dysfunkcjami podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci na studia, 

jednak ASP w Gdańsku dokłada wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów  

z niepełnosprawnościami. Forma pomocy kandydatom ze szczególnymi potrzebami w czasie całego 

postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną po osobistym zgłoszeniu 

się kandydata do pracownika Biura Rekrutacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności /stopniu 

niepełnosprawności.  

Egzamin wstępny na kierunek Rzeźba przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dziekana. Część praktyczną egzaminu przeprowadza Zespół Egzaminacyjny. Kandydaci przyjmowani są 

na studia jednolite magisterskie na kierunku Rzeźba (w ramach limitu miejsc) na podstawie liczby 

zdobytych punktów podczas postępowania rekrutacyjnego oraz zdanego egzaminu maturalnego. Limit 

przyjęć na pierwszy rok studiów na kierunku Rzeźba w roku akademickim 2021/2022 na podstawie 

Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. wynosił 15 

osób. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i jest sprawdzianem umiejętności oraz 

weryfikacją przydatności kandydata do wybranego kierunku studiów. Egzamin składa się z części 

praktycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, wymagane jest przedstawienie przez kandydata tzw. teczki – 

portfolio. Wymagania, które są weryfikowane podczas egzaminu wstępnego to:  

 zainteresowanie sztukami plastycznymi 

 zdolności manualne  

 wrażliwość na formę i trójwymiarowe widzenie  

 umiejętność obserwacji  

 otwartość i komunikatywność 

 predyspozycje intelektualne 
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Zakres egzaminu podawany jest corocznie do wiadomości publicznej na stronie internetowej ASP  

w Gdańsku w zakładce: Rekrutacja, jak również na podstronie kierunku Rzeźba w zakładce: Rekrutacja 

krok po kroku. Udostępnione są tam wszelkie informacje na temat procesu rekrutacyjnego, 

obowiązkowe dokumenty do złożenia, terminy poszczególnych etapów rekrutacji oraz opłaty. Kandydaci 

rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, a następnie przystępują do kolejnych 

etapów postępowania rekrutacyjnego. Za obsługę administracyjną odpowiada Biuro Rekrutacji. Obsługę 

informatyczną zapewnia Sekcja Informatycznej Obsługi Rekrutacji powoływana przez Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Rekrutacja krok po kroku – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl)  

Postępowanie rekrutacyjne na kierunku Rzeźba 

Zgodnie z (Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 27/2020 z dnia 27.05.2020 r.) od roku akademickiego 

2020/21 wdrożono zdalną formę rekrutacji.  

Postępowanie rekrutacyjne na kierunku Rzeźba odbywa się w dwóch etapach: 

I etap – praktyczny oceniany przez Zespół Egzaminacyjny, polegający na wykonaniu przez kandydata 

jednego zadania według podanych wytycznych oraz przesłaniu w formie elektronicznej dokumentacji 

zdjęciowej zrealizowanej pracy (punktacja: max 20 pkt, min. 8 pkt). W naborze 2020/21 przedmiotem 

egzaminu było ZADANIE RYSUNKOWE, w 2021/22 – ZADANIE RZEŹBIARSKIE.  

II etap – rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzana przez Komisję Rekrutacyjną na platformie Google 

Meet, ujawniająca potencjał intelektualny i zainteresowania kandydata (punktacja: max 20 pkt, min. 6 

pkt) oraz przegląd i ocena portfolio (punktacja: max 20 pkt, min. 6 pkt). Minimalna ilość punktów 

potrzebna do uzyskania pozytywnej oceny kandydata wynosi 20 pkt., maksymalna – 60 pkt. 

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej, jeśli limit miejsc na danym kierunku nie został wypełniony, 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję  

o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: 

1) Rekrutacja uzupełniająca – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na inny kierunek studiów na ASP  

w Gdańsku, którzy znaleźli się poza określonym limitem przyjęć, mogą starać się o przyjęcie na inny 

kierunek studiów, na który limit przyjęć nie został wypełniony  

2) Rekrutacja dodatkowa – jeśli pomimo rekrutacji podstawowej i rekrutacji uzupełniającej limit przyjęć 

na dany kierunek nie został wypełniony można przeprowadzić dodatkowe postępowanie rekrutacyjne 

na takich samych zasadach jak postępowanie podstawowe 

Procedura odwoławcza w procesie Rekrutacji na studia: 
Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) do 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, która rozpatruje odwołania przekazując je po zaopiniowaniu do 

decyzji Rektora.  

Zdalna forma rekrutacji na kierunku Rzeźba przybrała formę rozsądnego kompromisu, który nie wpływa 

na obniżenie jakości poziomu kwalifikacji przyjmowanych kandydatów. Nowe rozwiązania stawiają 

jednak inne wyzwania. Dostępność zdalnej rekrutacji pozwala kandydatom zdawać do wielu ośrodków 

akademickich na raz. W pierwszym terminie, zarówno w naborze 2020/21, jak i 2021/22, mimo 

wypełnienia limitu przyjęć na pierwszy rok studiów, nastąpił odpływ zakwalifikowanych kandydatów. 

Rekrutacja uzupełniająca i dodatkowa często również nie przynosi rezultatów. 

W latach 2017-2022 dały się zauważyć umiarkowanie wzrostowe tendencje stosunku liczby kandydatów 

do liczby przyjętych na studia. Najbliższa rekrutacja odbędzie się również w formie zdalnej.  

https://asp.gda.pl/rekrutacja/wydzial-rzezby-i-intermediow/rekrutacja-krok-po-kroku,862
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ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA  

UZ_zał.7.1_Uchwała nr 13_2021_Rekrutacja 2022_23 

UZ_zał.7.2_Regulamin prac Komisji Rekrutacyjnej 2021 

UZ_zał.7.3_Załącznik zasady zdalnego postępowania rekrutacyjnego_2022_23 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 3 

KR 3_zał.1_Rekrutacja_porównanie z 6 lat_2021 

  

UZNAWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Uznawanie efektów uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni następuje na podstawie  

art 32 i 33 Regulaminu studiów wynika z art 69 ust. 1 pkt 3 i 85 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce.  

Regulamin określa możliwość przeniesienia do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z innej uczelni,  

w tym uczelni zagranicznej, na taki sam lub pokrewny kierunek studiów, przy czym wymagana jest: 

 pozytywna decyzja Dziekana Wydziału ASP  

 dopełnienie wszystkich obowiązków na uczelni, którą student opuszcza 

 zgoda Dziekana macierzystej uczelni 

 wniosek do Sekcji Toku Studiów (do pobrania na stronie Uczelni)  

Przeniesienie jest możliwe najwcześniej na II rok studiów i po ukończenia semestru. 

W przypadku zakwalifikowania do przeniesienia niezbędne jest potwierdzenie zaliczenia poprzedniego 

semestru na macierzystej uczelni. Po porównaniu programów studiów obu kierunków mogą zostać 

wyznaczone przez Prodziekana ds. kierunku studiów przedmioty do zaliczenia w ramach tzw. różnic 

programowych. 

Szczegółowe zasady i warunki przeniesienia na Wydział Rzeźby i Intermediów oraz procedura uznawania 

efektów uczenia się znajdują się na stronie ASP w zakładce Rekrutacja → Procedura przeniesienia się  

z innej uczelni.  

Procedura przeniesienia z innej uczelni – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl)  

Tryb podejmowania decyzji jest trójetapowy: 

 ETAP I – komisyjny przegląd portfolio kandydata 

 ETAP II – analiza różnic programowych – porównanie efektów uczenia się macierzystego kierunku 

z efektami uczenia się kierunku Rzeźba (różnice nie mogą przekroczyć 20 % całości programu) 

 ETAP III – analiza dodatkowych osiągnięć kandydata (nagrody i wyróżnienia, udział w wystawach 

itd.) 

O wyniku procedury uznawania efektów uczenia się informuje Dziekan w formie decyzji 

administracyjnej. 

ZAŁĄCZNIK: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.5_Regulamin Studiów ASP_Uchwała 9_2021 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 3 

KR 3_zał.2_Warunki przenoszenia się na WRI 

 

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Szczegółowa informacja o zasadach, warunkach i trybie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych 

poza systemem studiów jest zawarta w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się Akademii Sztuk 

https://asp.gda.pl/rekrutacja/procedura-przeniesienia-z-innej-uczelni,117
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Pięknych w Gdańsku, uchwalonym Uchwałą nr 54/2019 Senatu ASP w Gdańsku, obowiązującym od 

27.11.2019 r.  

Szczegółowe zasady dla kierunku Rzeźba określają dokumenty: Procedura potwierdzania efektów 

uczenia się na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku –  

oraz Wykaz przedmiotów, które poddane zostaną procesowi potwierdzania jako efekty uczenia się na 

rok akademicki 2022/2023  

W momencie złożenia wniosku przez kandydata raz do roku Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. 

potwierdzania efektów uczenia się. Komisja weryfikuje uzdolnienia i efekty uczenia się kandydata (zakres 

jego wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne) poprzez: 

 przegląd portfolio  

 przeprowadzenie egzaminu praktycznego  

 rozmowę kwalifikacyjną 

Po pozytywnym zakończeniu procedury weryfikacji Komisja: 

 określa rok, na który zostaje przyjęty kandydat 

 informuje o wynikach uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się  

 określa ilość zaliczonych przedmiotów wraz z oceną i ilością punktów ECTS (maksymalnie 50% 

wszystkich punktów kierunku). 

Komisja wydaje decyzję o przyjęciu na studia osób z najwyższą ilością punktów w ramach limitu według 

list rankingowych. 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.8.1_Uchwała nr 54_2019_Regulamin potwierdzania efektów uczenia sie ̨

UZ_zał.8.2_Regulamin potwierdzania efektów uczenia sie ̨

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 3 

KR 3_zał.3.1_ Potwierdzanie efektów uczenia sie_̨Procedura_WRI 

KR 3_zał.3.2_Potwierdzanie efektów_Wykaz przedmiotów_kier. Rz 

  

MONITOROWANIE I OCENA POSTĘPÓW STUDENTÓW 

Struktura nauczania na Wydziale Rzeźby i Intermediów współgra z Systemem Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Na kierunku Rzeźba monitorowanie programów kształcenia oraz efektów uczenia się odbywa się  

w oparciu o:  

 końcowo semestralne i końcowo roczne przeglądy kierunkowe 

 przeglądy katedralne  

 testy, egzaminy ustne i pisemne, prace pisemne – w przypadku grupy przedmiotów kształcenia 

ogólnego i części fakultetów 

Przeglądy końcowosemestralne i końcoworoczne: praktykowanym od wielu lat sposobem weryfikacji 

osiągnięć studentów jest przegląd semestralny i przegląd końcoworoczny. Na kierunku Rzeźba podczas 

przeglądów pokazywane są realizacje studentów w każdej z Pracowni. Uczestniczą w nich wszyscy 

dydaktycy. Podczas przeglądu prowadzący pracownie omawiają tematy zadań i poziom ich realizacji 

przez poszczególnych studentów w danym semestrze lub roku, informują o wybitnych osiągnięciach lub 

problemach z zaliczeniami. Przegląd ma charakter porównawczy i jest podstawą do 

konfrontacji osiągniętych wyników. Po przeglądzie organizowane jest spotkanie podsumowujące 
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semestr lub rok. Zauważone problemy, trudne sytuacje lub propozycje zmian omawiane są na Radzie 

Programowej. Wnioski z przeglądów zawarte są w sprawozdaniach i wpływają na doskonalenie jakości 

kształcenia. 

Przeglądy katedralne: poszczególne Katedry mogą organizować przeglądy robocze w połowie każdego 

semestru. Uwagi dotyczące przeglądów są omawiane w obrębie Katedr, co wpływa na podniesienie 

jakości kształcenia.  

Przegląd plenerów: odbywa się corocznie w formie otwartej prezentacji i omówienia przeprowadzonych 

w minionym roku akademickim plenerów.  

 

ZASADY OCENIANIA STOPNIA OSIĄGANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ogólne zasady zaliczania semestrów i poszczególnych lat określa Regulamin Studiów ASP w punkcie IV. 

Każdy z prowadzących na pierwszych zajęciach omawia ze studentami: zasady uczestnictwa w zajęciach, 

zasady oceniania, formę kontaktowania się z prowadzącym, terminy i sposób realizacji zadań. Studenci 

uzyskują również informacje w jaki sposób może zaliczyć prace etapowe w przypadku choroby lub 

nieobecności. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach przedmiotów. 

Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów, zgodnie z harmonogramem realizacji programu studiów. 

Zaliczenie danego roku studiów następuje po zaliczeniu obydwu semestrów. Zaliczenia zajęć 

dokonywane są w formie zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu, zgodnie z ustalonym programem 

studiów.  

Przy zaliczeniach z oceną oraz egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 

celujący 5,5  

bardzo dobry 5,0  

dobry plus 4,5  

dobry 4,0  

dostateczny plus 3,5   

dostateczny 3,0  

niedostateczny 2,0  

Student może przenieść zajęcia zaliczone na innym wydziale Akademii lub w innej uczelni niż macierzysta 

na zasadach przypisania takiej liczby punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się 

uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć w jednostce przyjmującej, pod warunkiem 

zbieżności tych efektów. Decyzję o przeniesieniu zaliczonych zajęć podejmuje Dziekan na wniosek 

studenta po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce. Zasady 

zaliczania przedmiotów, uznawania i przepisywania ocen określa §33 Regulaminu Studiów.  

W przypadku studentów korzystających z programów wymiany i współpracy międzynarodowej 

ERASMUS+ podstawą do zaliczenia semestru jest uzyskanie tylu punktów ECTS, ile jest w programie 

macierzystej uczelni w danym semestrze. W przypadku różnic programowych student przed wyjazdem 

uzgadnia z Prodziekanem ds. kierunku ewentualne przedmioty do zaliczenia po powrocie z wymiany. 

Przy zapisie ocen stosuje się przedstawioną skalę, do której przypisane są oceny w skali ECTS:  

celujący A (A+; AA)  

bardzo dobry A  

dobry plus B  

dobry C  

dostateczny plus D  
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dostateczny E  

niedostateczny F  

Najniższą oceną zaliczającą jest dostateczny (3,0; odpowiednio E). 

Przeliczenie ocen uzyskanych w uczelni partnerskiej na skalę ocen stosowaną w uczelni macierzystej 

dokonywane jest w oparciu o Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalony 

Uchwałą nr 9/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

Dodatkowe dokumenty:  

"Zasady realizacji wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskich w roku 

akademickim", zatwierdzony przez Prorektora ds. Współpracy i Promocji. 

"Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2016. 

ZAŁĄCZNIK: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.5_Regulamin Studiów ASP_Uchwała 9_2021 

 

METODY WERYFIKACJI I OCENIANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Metody weryfikacji i oceniania efektów uczenia się umożliwiają monitorowanie postępów w uczeniu się 

oraz pozwalają na uzyskanie informacji o stopniu ich osiągnięcia. 

Metody różnią się w zależności od grup przedmiotów, a także od specyfiki poszczególnych zajęć  

i pracowni. 

Informacja zwrotna co do stopnia osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się jest 

przekazywana bezpośrednio przez prowadzących podczas indywidualnych i grupowych konsultacji, 

prezentacji prac etapowych oraz w trakcie prowadzenia projektów artystyczno-badawczych.  

W grupie PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH, w których głównym założeniem jest 

indywidualna praca ze studentem, podstawowymi metodami w zakresie umiejętności i wiedzy są 

korekty i przeglądy. Kompetencje społeczne są weryfikowane podczas wspólnego przygotowania 

wystaw, pracy w zespołach przy realizacji określonych zadań, a także podczas warsztatów i plenerów. 

Wykładowcy PRZEDMIOTÓW z grupy KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, czyli przedmiotów teoretycznych, 

posługują się wieloma metodami sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności i kompetencji 

społecznych (rozumienia związków pomiędzy teorią a aspektami współczesnej rzeczywistości, 

konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych na tematy związane z programem prowadzonego 

przedmiotu, samodzielnego formułowania wniosków, konstruktywnej krytyki i bronienia swoich sądów). 

Są to m.in. dyskusja, prezentacja, egzamin pisemny i ustny, zadania w grupach, esej, zajęcia seminaryjne. 

Metody sprawdzania i oceniania kompetencji językowych, czyli umiejętność praktycznego posługiwania 

się ogólnym językiem angielskim oraz językiem specjalistycznym z zakresu sztuki, są analogiczne do 

metod używanych w grupie przedmiotów kształcenia ogólnego.  

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 3  

KR 3_zał.4_Metody weryfikacji efektów uczenia sie_̨tabela 

 

ZASADY, WARUNKI I TRYB DYPLOMOWANIA 

Na stronie uczelni www.asp.gda.pl w zakładce: Studenci: Procedura dyplomowania: Wydział Rzeźby  

i Intermediów: Niezbędnik dyplomanta dostępne są wszystkie dokumenty, formularze oraz zarządzenia 

w formie plików do pobrania, które związane są z procedurą i wytycznymi, dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy 



  

Profil Ogolnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
3
3 

 

dyplomowej właściwymi dla kierunku Rzeźba, opublikowanymi na stronie internetowej Wydziału Rzeźby 

i Intermediów.  

Zasady, warunki i tryb dyplomowania na kierunku Rzeźba określają następujące dokumenty: 

Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (paragraf 42, 43, 44, 45) 

Zasady przygotowania części teoretycznej (załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora Nr 20/2021 z 

dnia16.03.2021r.                                                                     

Obieg pracy dyplomowej (załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora Nr 20/2021 z dnia 16.03.2021 r). Link 

do Zarządzenia i załączników: https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1258/20-2021                                                                               

Dodatkowe wymagania określone przez Radę Programową dla kierunku Rzeźba – na stronie ASP  

w zakładce WRI: Niezbędnik dyplomanta  

Niezbędnik Dyplomanta – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl) 

MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Rzeźba składa się z dwóch części: ARTYSTYCZNEJ  

i TEORETYCZNEJ. 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA PRACY DYPLOMOWEJ składa się z: 

 pracy z zakresu rzeźby  

 aneksu ze specjalizacji 

 prezentacji rysunkowej 

Część artystyczna pracy dyplomowej jest podsumowaniem i zwieńczeniem nabytych przez studenta  

w trakcie pięciu lat studiów umiejętności warsztatowych i kreacyjnych w zakresie rzeźby. Praca powstaje 

pod opieką promotora (w jednej z trzech Pracowni Rzeźby), który czuwa nad formą, jakością  

i zawartością merytoryczną pracy dyplomowej. Praca rzeźbiarska jest najważniejszym elementem 

dyplomu i wstępem do niezależnej twórczości artystycznej. Dyplomy studenckie przyjmują bardzo 

różnorodne formy - nie tylko klasycznej rzeźby figuratywnej, poruszają różnorodną tematykę, nierzadko 

łącząc różne media i wiele obszarów sztuki. Forma i zakres opracowania zależą od charakteru, 

emocjonalności, zainteresowań i osobistych przeżyć dyplomanta. Realizacje najczęściej są bardzo 

profesjonalne i ambitne, świadczą o tym nagrody w ogólnopolskich konkursach. Często w toku edukacji 

zagadnienia teoretyczne dotyczące historii sztuki i kultury, historii rzeźby, filozofii, etyki lub literatury są 

bezpośrednią inspiracją do dzieł rzeźbiarskich jak również aktualne tematy nurtujące współczesny świat 

– ochrona środowiska, problematyka społeczna, feminizm, nauka a sztuka. Przykładowe tematy prac 

dyplomowych: Ekologia – Sekcja; socjologia i psychologia – Osobowość zależna; sztuka kobieca – Czy 

musi być spoko?; filozofia – Koncentracja. 

Aneks do dyplomu jest realizowany w wybranej pracowni specjalizacji: Ceramiki, Projektowania  

i Organizacji Przestrzeni, Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich. Prace powstałe w ramach aneksu 

mają wskazać umiejętności artystyczne studenta przy wykorzystaniu wybranej technologii. 

Prezentacja rysunkowa, do której wybierane są prace kursowe powstałe na IV roku studiów lub 

przygotowane specjalnie do prezentacji dyplomowej w ramach zajęć jednej z dwóch pracowni rysunku: 

Rysunku Studyjnego i Kreacyjnego lub Rysunku Eksperymentalnego. Od tego roku podsumowanie 

edukacji i osiągnięć studenta w Pracowniach Rysunku i zatwierdzenie prac do prezentacji dyplomowej 

następuje podczas spotkania Katedry Rysunku na początku 9 semestru. 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY DYPLOMOWEJ powstaje pod kierunkiem opiekuna, którym jest prowadzący 

seminarium pisemnej pracy magisterskiej, wybrany przez studenta na początku IX semestru studiów. 

Kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki, określa oraz limit miejsc u prowadzących Seminarium  

i przedstawia do wiadomości Kierownikowi Działu Kształcenia.  

https://asp.gda.pl/wydzialy/wydzial-rzezby-i-intermediow/niezbednik-dyplomanta,462
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(Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021 z dnia 16.03.202 1r). 

Część teoretyczna w formie pisemnej powinna być samodzielnym opracowaniem określonego 

zagadnienia artystycznego lub naukowego, prezentującym ogólną wiedzę studenta związaną  

z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętnością samodzielnego analizowania 

i wnioskowania. Powinna podejmować zagadnienia związane z tematem części artystycznej pracy 

dyplomowej. Opiekun części teoretycznej, ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną. 

Ewentualną zmianę tematu pracy dyplomowej lub zmianę kierującego pracą dyplomową zatwierdza 

Rada Programowa. Praca teoretyczna powinna być napisana zgodnie z zasadami przygotowania pracy 

pisemnej przyjętymi na ASP w Gdańsku.  

Zasady przygotowania części teoretycznej określa Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021  

z dnia 16.03.2021 r. Znajdziemy w nim wymagania merytoryczne, układ pracy, wygląd strony tytułowej 

określony w oddzielnym załączniku oraz wymagania edytorskie.  

Obieg pracy dyplomowej szczegółowo określa (Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021 z dnia 

16.03.2021 r). Pracę kończy abstrakt części teoretycznej pracy dyplomowej, na który składają się m.in. 

streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej i opis pozostałych elementów dyplomu (części 

artystycznej).  

Część teoretyczna pracy dyplomowej poddawana jest procedurze antyplagiatowej z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.  

Na koniec 9 semestru studenci powinni uzupełnić deklarację dyplomową. Każdy z dyplomantów 

prezentuje przed powołaną przez Prodziekana Komisją do akceptacji tematów dyplomowych portfolio, 

dokumentujące realizację i osiągnięcia z okresu studiów, przedstawia tytuł pracy teoretycznej  

i artystycznej oraz koncepcję i stopień zaawansowania dyplomu. Zatwierdzenie promotora i tematu 

magisterskiej pracy dyplomowej na kierunku Rzeźba następuje na posiedzeniu Rady Programowej 

kierunku. 

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Rzeźby i Intermediów, przed sesją dyplomową może zostać 

przeprowadzone tzw. dopuszczenie do dyplomu, połączone z prezentacją prac. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie 

egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów – wymagane podpisy w protokole gotowości 

przystąpienia do egzaminu dyplomowego (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 20/2021 z dnia 

16.03.2021). 

Dyplomowe prace magisterskie są recenzowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych kierunku 

Rzeźba posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, którzy są zatwierdzani przez Radę 

Programową kierunku. Recenzent, aby zachować obiektywizm, wybierany jest spośród pracowników, 

którzy w przeciągu ostatnich lat edukacji nie prowadzili zajęć ze studentem. Recenzent powinien odnieść 

się w swojej ocenie do wszystkich części dyplomu, uwzględnić i ocenić analizowany i stawiany przez 

dyplomanta problem artystyczny (część artystyczna) oraz teoretyczny (część pisemna). Powinien odnieść 

się również do wykorzystanych przez dyplomanta właściwych środków wyrazu, analizy opisywanych 

pojęć i problemów związanych z danym obszarem sztuki oraz ocenić dojrzałość koncepcji i formy 

artystycznej proponowanej przez dyplomanta. Ważna jest także sama prezentacja dyplomu  

w zaproponowanej przez dyplomanta przestrzeni ekspozycyjnej. Recenzja powinna zawierać w formie 

czytelnej konkluzji ocenę analizowanego dyplomu. Recenzje odczytywane są w trakcie obrony dyplomu. 

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Zarządzenie Rektora, które dotyczy 

danego roku akademickiego. Miejscem prezentacji dyplomów są przestrzenie Małej Zbrojowni, jednak 

w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia obrony poza terenem uczelni (na 
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podstawie podania złożonego w Sekcji Organizacji Kształcenia). Ekspozycje i obrony dyplomów odbywały 

się np. w Przestrzeni Sztuki WL4, na Wydziale Biologii UG, w industrialnych halach dawnej Stoczni 

Gdańskiej.  

Wszystkie części dyplomowej pracy magisterskiej podlegają publicznej prezentacji i obronie. Komisja 

Dyplomowa ocenia pracę dyplomową (ekspozycję i pracę teoretyczną) oraz obronę. 

Ocena ogólna uzyskiwana przez dyplomanta podczas obrony dyplomu wynika ze średniej arytmetycznej, 

na którą składają się średnia ocen ze studiów (25% średniej arytmetycznej wszystkich ocen końcowych 

uzyskanych w ciągu całego okresu studiów bez ocen ndst), ocena pracy dyplomowej (50% oceny 

prezentowanej pracy artystycznej lub projektowej oraz pracy teoretycznej) oraz ocena egzaminu 

dyplomowego (25% oceny obrony pracy dyplomowej). Składowymi oceny pracy dyplomowej są oceny 

za pracę wszystkich członków Komisji Dyplomowej.  

Średnia w przedziałach – oceny: 

od 5,25 do 5,50 – ocena celująca (5,5) 

od 4,75 do 5,24 – ocena bardzo dobra (5) 

od 4,25 do 4,74 – ocena dobry plus (4,5) 

od 3,75 do 4,24 – ocena dobry (4) 

od 3,25 do 3,74 – ocena dostateczny plus (3,5) 

od 3,00 do 3,24 – ocena dostateczna (3) 

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej 

dostatecznym. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Absolwenci 

uzyskują tytuł zawodowy magistra sztuki (rozpoczęcie studiów przed 2019 r.) lub magistra (po 2019 r.).  

Każdy dyplomant dostarcza do Sekcji Toku Studiów 2 egzemplarze pracy pisemnej wraz z płytami CD 

zawierającymi dokumentację części artystycznej dyplomu (część rzeźbiarska, aneks i pokaz rysunku)  

w celu uzyskania wpisu w karcie obiegowej. 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA 

UZ_zał.9.1_Zarz nr 20_2021_wzory dokumentów dyplomowych 

UZ_zał.9.2_Zał 6_zasady przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej_2021 

UZ_zał.9.3_Zał 7_obieg pracy dyplomowej_2021 

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 3  

KR 3_zał.5_Wykaz tematów prac dyplomowych 

 

DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Podstawowym sposobem dokumentowania efektów uczenia się w grupie przedmiotów kształcenia 

podstawowego i technologicznego jest dokumentacja fotograficzna archiwizowana w ramach 

poszczególnych Pracowni (na elektronicznych nośnikach pamięci oraz na dysku Google). Dokumentacja 

ma na celu zbudowanie archiwum dydaktycznego, które jest punktem wyjścia do analizy i rozmów na 

temat podnoszenia jakości kształcenia. Dodatkowo niektóre pracownie tworzą własne archiwa prac 

studenckich (np. Katedra Rysunku, Pracownia Ceramiki). 

Zastosowanie wirtualnych dysków ułatwiło gromadzenie dokumentacji prac studentów, umieszczanie 

wirtualnych wystaw semestralnych i końcoworocznych na stronie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

oraz innych stronach powiązanych (media społecznościowe kierunku Rzeźba). Zgody na publikowanie 

dokumentacji są uzyskiwane od autorów prac, autorów zdjęć oraz opiekunów pracowni.  
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Hybrydowa forma zajęć umożliwia dokumentację procesu powstawania poszczególnych prac, 

zapisanych na komunikatorach, w elektronicznych archiwach pracowni. Taka forma zapisu jest 

doskonałym wsparciem korekt dzięki możliwości wglądu w proces twórczy i śledzenie podejmowanych 

przez studentów decyzji. Powstaje dzięki temu pełniejszy zapis działań studentów. 

Studenci I roku są informowani o potrzebie systematycznego dokumentowania swoich prac w celu 

wykonania portfolio studenta. Służą temu kurs Fotografii na I roku oraz przedmiot Podstawy 

Autoprezentacji na II roku, które uczą m.in. projektowania autorskiego portfolio w oparciu  

o samodzielnie wykonaną dokumentację prac. Portfolio jest podstawą do klasyfikacji do pracowni 

dyplomujących (po II roku), jest wymagane również podczas akceptacji tematów dyplomowych (na 10 

semestrze). 

Wydarzenia odbywające się na kierunku, np. przeglądy śród i końcowo semestralne, obrony dyplomów, 

wernisaże, konferencje, dokumentowane są poprzez tworzenie materiału zdjęciowego i filmowego. 

Dokumentacja dotycząca przedmiotów kształcenia ogólnego – prace studentów w formie pisemnej 

(papierowej) są przechowywane w siedzibie Zakładu Historii i Teorii Sztuki w zabezpieczonej szafie. Prace 

egzaminacyjne, kolokwia, eseje przetrzymuje się przez rok.  

Prace zaliczeniowe, które zostały zapisane w formie elektronicznej są udostępniane na akademickim 

dysku Google.  
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KRYTERIUM 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry 

prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

STRUKTURA KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA KIERUNKU RZEŹBA 

Na kierunku Rzeźba jest zatrudnionych 25 pracowników etatowych w tym jedna osoba na ½ etatu:  

 z tytułem profesora – 6 osób 

 ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora uczelni – 10 osób 

 ze stopniem doktora i na stanowisku adiunkta – 2 osoby  

 z tytułem zawodowym magistra na stanowisku asystenta – 7 osób (w tym jedna osoba na ½ etatu) 

Kadrę badawczo-dydaktyczną kierunku Rzeźba tworzą pedagodzy o wybitnym dorobku artystycznym, 

między innymi uznani w kraju i za granicą artyści rzeźbiarze: prof. Katarzyna Józefowicz, prof. Mariusz 

Białecki, prof. Robert Kaja, prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz. Wśród młodszych pracowników warto 

wymienić dr Mariusza Burdka i mgr Alicję Fankidejską. 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 4 

KR 4_zał.1_Kadra kier. Rz_Struktura kwalifikacji_2021_2022  

 

W roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim liczba studentów wynosi 70 osób (stan na dzień 

28.02.2022). Średnia ilość studentów na jednego prowadzącego wynosi 2,8. Pozwala to na 

zindywidualizowane podejście do każdego ze studentów, skupienie się na rozwoju jego osobowości 

twórczej i co za tym idzie skuteczną i prawidłową realizację programu.  

Oprócz dydaktyków zatrudnionych na kierunku Rzeźba program studiów realizują: 

 pracownicy innych wydziałów – zajęcia fakultatywne  

 pracownicy Zakładu Historii Teorii Sztuki (ZHiTS) – zajęcia w grupie przedmiotów kształcenia 

ogólnego  

Przed zatwierdzeniem Organizacji Roku Akademickiego Dziekan WRI składa zamówienie na 

prowadzenie zajęć teoretycznych do ZHiTS, zajęć fakultatywnych na inne Wydziały, Lektoraty B2, B2+ 

oraz Wychowanie fizyczne do Kierownika Działu Kształcenia. 

Dodatkowo na kierunku zatrudnione są osoby na godziny zlecone np. prowadzący zajęcia z Anatomii 

wybitny chirurg, prof. n.med. Maciej Śmietański – zajęcia odbywają się w ramach wieloletniej 

współpracy pomiędzy ASP a Zakładem Anatomii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Ponadto zajęcia teoretyczne uzupełnione są praktycznym Rysunkiem Anatomicznym prowadzonym 

przez prof. Jacka Kornackiego z Wydziału Malarstwa.  

Aby wzbogacić i urozmaicić ofertę edukacyjną utworzono w roku akademickim 2021/22 Pracownię 

gościnną, do której będą zapraszani uznani artyści lub fachowcy z określonej dziedziny sztuki.  

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 4 

KR 4_zał.1.2_Kadra spoza WRI_2021-2022 
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Prawa i obowiązki pracowników Akademii reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

Kodeks pracy, Statut i inne wewnętrzne akty prawne obowiązujące w Akademii. Podstawowe zasady 

polityki kadrowej zawarte są w Strategii Uczelni.  

Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.  

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:  

 dla pracownika badawczego i badawczo-dydaktycznego – 240 godzin dydaktycznych 

 dla pracownika badawczo-dydaktycznego na stanowisku profesora – 180 godzin dydaktycznych  

 dla pracownika dydaktycznego – 360 godzin dydaktycznych  

 dla pracownika dydaktycznego na stanowisku lektora lub instruktora – 540 godzin 

dydaktycznych 

Pensum godzin pracy pracowników ustalane jest na podstawie Ustawy: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-

18750400/art-127 

Każdy z pracowników ma przydzielone godziny pracy zgodnie z obowiązującym go pensum. Na początku 

roku akademickiego jest informowany na piśmie o przydziale godzin na dany rok. Po zakończeniu zajęć 

składa rozliczenie ich zrealizowania. Część pracowników prowadzi dodatkowo zajęcia dla innych 

kierunków lub wydziałów w ramach godzin ponadwymiarowych. 

Nauczyciel akademicki jest również zobowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz 

Uczelni poza godzinami dydaktycznymi (§ 126 ust.2 Statutu ASP w Gdańsku). Działalność ta jest 

weryfikowana na podstawie sprawozdań pracowników składanych Dziekanowi WRI. 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 4  

KR 4_zał.2_Indywidualny przydział godz dydakt_kier. Rz_2021_22 

Wszyscy pracownicy badawczo-dydaktyczni zatrudnieni na kierunku Rzeźba złożyli oświadczenie  

o zaliczeniu ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową przypisaną do dyscypliny 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (art. 265 ust. 5 ustawy 2.0), a ich osiągnięcia są wykazywane 

na potrzeby ewaluacji (art. 265 ust. 13 ustawy 2.0.). 

Pracownik podpisuje oświadczenie w momencie podpisywania umowy o zatrudnieniu. W przypadku 

wygaśnięcia umowy i ponownego zatrudnienia podpisuje oświadczenie ponownie.  

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/scenariusze/1  

 

AWANSE NAUKOWE  

Chcąc zachować najwyższą jakość dydaktyki kierunek Rzeźba intensywnie wspiera awanse naukowe 

kadry. Samodzielni pracownicy badawczo-dydaktyczni biorą czynny udział w procedurach nadawania 

stopni naukowych zarówno w macierzystej Akademii jak i w wielu innych pokrewnych uczelniach. Pełnią 

często funkcję: promotora lub recenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych lub  

w postępowaniach w sprawie nadania tytułu profesora. Biorą udział w komisjach przewodowych. 

W ocenianym okresie 2015-2021 dydaktycy napisali 66 recenzji w przewodach doktorskich, 

habilitacyjnych i w sprawie nadania tytułu profesora.                                         

Pracownicy dydaktyczni kierunku Rzeźba sukcesywnie podnoszą własne kwalifikacje zdobywając kolejne 

stopnie i tytuły awansu zawodowego. 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-127
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-127
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/scenariusze/1
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Przeprowadzone i zakończone przewody i postępowania pracowników WRI k. Rzeźba w latach 2015-2021 

PROFESURY 
  

Jan Szczypka nadanie tytułu 9.02.2017 

Robert Kaja nadanie tytułu 25.10.2019 

HABILITACJE 
  

Sylwia Jakubowska-Szycik nadanie stopnia 26.06.2018 

Adriana Majdzińska nadanie stopnia 30.09.2019 

Dariusz Sitek nadanie stopnia 12.12.2019 

Małgorzata Wiśniewska nadanie stopnia 17.11.2020 

DOKTORAT Mariusz Burdek nadanie stopnia 22.05.2018 

 

DOROBEK ARTYSTYCZNO-NAUKOWY KADRY KIERUNKU RZEŹBA 

Wszyscy nauczyciele akademiccy pracujący na kierunku to aktywni artyści i rzeźbiarze, którzy wystawiają 

swoje prace w kraju i na świecie, z sukcesami uczestniczą w konkursach i sympozjach artystycznych, 

realizują prace na zamówienia instytucji publicznych, ich dzieła są umieszczane w prestiżowych 

kolekcjach, muzeach i galeriach. Kadrę wyróżnia aktywny udział w wielu projektach kuratorskich i innych 

działaniach na polu kultury i sztuki.  

Dzięki intensywnej działalności w zakresie rzeźby, rysunku, ceramiki, medalierstwa, projektowania  

w przestrzeni publicznej stale rozwijają potencjał artystyczno-badawczy Wydziału Rzeźby  

i Intermediów. 

Dydaktycy kierunku Rzeźba stykają się z różnymi przejawami rynku sztuki, współpracują z wieloma 

instytucjami kultury, galeriami i prywatnymi kolekcjonerami. W naturalny sposób do prowadzonych 

przez siebie zajęć na kierunku Rzeźba wprowadzają treści wynikające z ich praktyki artystycznej  

i funkcjonowania w sferze sztuki. Ich doświadczenia służą doskonaleniu umiejętności, kompetencji  

i postaw szczególnie przydatnych z punktu widzenia rynku sztuki.  

W ocenianej perspektywie czasowej 2015-2021 pracownicy kierunku Rzeźba uczestniczyli w 139 

wystawach indywidualnych, 629 wystawach zbiorowych, byli jurorami w 72 konkursach. Działalność 

badawczą potwierdzali biorąc udział w 50 konferencjach i wygłosili 42 wykłady. Działalność artystyczno-

badawcza była zauważalna przez ośrodki Kultury – nasi pracownicy otrzymali 48 nagród i 29 stypendiów. 

Aktywność wykazywali również uczestnicząc w 87 konkursach rzeźbiarskich. Pracownicy zrealizowali  

w latach 2015-2021: 158 pomników, obiektów w przestrzeni publicznej, rekonstrukcji rzeźbiarskich czy 

scenografii do spektakli jak również 107 innych realizacji, np. tablic pamiątkowych, statuetek i medali.  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych osób znajdują się w:  

ZAŁĄCZNIKACH do KRYTERIUM 4: FOLDER: CHARAKTERYSTYKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne pracowników kierunku wymienione są w: 

 ZAŁĄCZNIKACH do KRYTERIUM 4 

KRYT 4_zał.3.1_Osiag̨niec̨ia krajowe_kadra kier. Rz 

KRYT 4_zał.3.2_Osiag̨niec̨ia mied̨zynarodowe_kadra kier. Rz 
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Pracownicy kierunku biorą czynny udział w współtworzeniu współczesnej przestrzeni kulturowej Regionu 

Pomorza i Polski. Uczestnictwo dydaktyków w życiu artystycznym poza granicami Polski i kooperacji  

z innymi ośrodkami akademickimi poszerza możliwości współpracy naukowej i dobrze wpływa na rozwój 

badań artystycznych. 

Osiągnięcia artystyczne pracowników kierunku Rzeźby są wielokrotnie doceniane przez rodzimą 

Akademię, instytucje państwowe, instytucje kultury i organizatorów konkursów kierowanych do 

profesjonalnych twórców. 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 4  

KR 4_zał.3.3_Nagrody i wyróżnienia_kadra kier. Rz 

Biorąc pod uwagę specjalistyczny dorobek nauczycieli akademickich oraz sukcesy studentów, można 

stwierdzić, że dobór kadry jest właściwy.  

 

BADANIA NAUKOWE  

Przejawem aktywności naukowej jest również zaangażowanie pracowników kierunku Rzeźba w zadania 

badawcze, dzięki którym zwiększają swój potencjał artystyczny i twórczy, realizują nowe dzieła  

i ekspozycje swoich prac, wyjazdy artystyczno-badawcze, poszerzają kontakty krajowe  

i międzynarodowe, co ma realne przełożenie na nieustanne podnoszenie jakości kształcenia  

w prowadzonych przez nich pracowniach.  

Na kierunku Rzeźba, jak i na innych kierunkach, funkcjonuje program badań naukowych – rokrocznie 

przeznaczane są środki finansowe (w zależności od wysokości przyznanej dotacji) na badania naukowe 

dla pracowników zaliczonych do liczby N (wszyscy pracownicy kierunku Rzeźba), którzy prowadzą 

działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu i są przypisani do dziedzin i dyscyplin 

określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.  

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych). Kwalifikacja projektów 

odbywa się na zasadzie wyboru projektów przez powoływaną przez Dziekana Wydziałową komisję ds. 

podziału środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, która przykłada szczególną wagę do 

jakości opiniowanych projektów. 

W okresie 2015-2021 pracownicy czynnie uczestniczyli w projektach badawczych indywidualnych  

i zespołowych. W tym czasie na kierunku Rzeźba było prowadzonych ponad 60 projektów badawczych 

(większość realizowana w formule dwuletniej), co w stosunku do liczby pracowników świadczy o bardzo 

dużej aktywności artystyczno-badawczej. 

Większość z nich (ok. 60%) zakłada włączanie studentów w badania. Praktyką jest, że w procesie 

dydaktycznym zadania w pracowniach z grupy przedmiotów kierunkowych w stopniu pogłębionym są 

zadaniami problemowymi dotyczącymi badań artystycznych prowadzonych przez dydaktyków. Studenci 

pod okiem nauczycieli akademickich lub wspólnie z nimi pracują nad zakładanym zagadnieniami i 

procesami badawczymi realizowanymi również podczas sympozjów, plenerów i warsztatów. Ich 

problematyka m.in. dotyczy badań nad technologiami i technikami rzeźbiarskimi (np. Międzynarodowe 

Sympozjum Rzeźbiarskie pt. Geometria Kamienia – poszukiwanie formy; Międzynarodowe Warsztaty 

Odlewnicze; Badanie sposobów wykorzystania programowalnych mikrokontrolerów w obszarze rzeźby. 

Zastosowanie technologii i technik numerycznych w kinetyce i innych formach aktywności obiektów 

rzeźbiarskich; Podstawowe zagadnienia w pracy z silikonami i żywicami; Rysunek – technologia versus 

tradycja). Projekty te, po opracowywaniu wyników, przyczyniają się do poszerzenia treści kształcenia o 

nowe zagadnienia. Wpływa to na doskonalenie programu studiów, co ma realne przełożenie na efekty 
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kształcenia – pomaga zdobyć kompetencje badawcze i przygotowuje młodych adeptów sztuki do 

rozwiązywania często skomplikowanych problemów artystyczno-badawczych w przyszłym 

samodzielnym życiu zawodowym. 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 4  

KR 4_zał.4.1_Projekty badawcze_kier. Rz_2015-2021 

 

Wydział Rzeźby i Intermediów wspiera politykę wydawniczą w zakresie wydawnictw monograficznych, 

popularyzujących działania kierunku i poszczególnych jej twórców. Od kilku lat realizuje projekt 

monografii artystyczno-naukowych wybitnych profesorów – nauczycieli akademickich kierunku Rzeźba: 

prof. Franciszka Duszeńki, prof. Edwarda Sitka, prof. Janiny Stefanowicz-Schmidt, prof. Henryka Luli, 

prof. Ludmiły Ostrogórskiej, prof. Jana Szczypki, prof. Stanisława Radwańskiego (w przygotowaniu). 

Wydawane są również katalogi zbiorowych wystaw oraz wydawnictwa pokonferencyjne i promocyjne. 

Redaktorami naukowymi publikacji są pracownicy badawczo-dydaktyczni kierunku. 

Zwyczajem kierunku Rzeźba jest organizowanie wspólnych zbiorowych wystaw w kooperacji z innymi 

ośrodkami akademickimi, galeriami krajowymi i zagranicznymi jak i innymi ośrodkami kultury. 

Inicjatywy te motywują kadrę do ciągłego rozwoju (np. WŁAŚCIWOŚĆ / OSOBLIWOŚĆ, Centrum Rzeźby 

Polskiej w Orońsku – wystawa dydaktyków Wydziału Rzeźby i Intermediów, Rzeźba w obiegu – Wydział 

Rzeźby ASP w Warszawie i katedra Rzeźby WRI ASP w Gdańsku – 2018-2019).  

Pracownicy kierunku są zapraszani i aktywnie biorą udział w konferencjach i sympozjach, wygłaszają 

wykłady na uczelniach w kraju i zagranicą, a także innych instytucjach działających w obszarach nauki  

i kultury. Organizują również na własnym terenie konferencje naukowe z dziedziny sztuki, często  

o zasięgu międzynarodowym, budując nowe kontakty i inspirując do dalszych poszukiwań artystyczno-

badawczych zarówno pracowników jak i studentów. Przykładem może być cykl Międzynarodowych 

Konferencji Rysunek – zapis uniwersalny No 1 i 2 (2018 i 2019) organizowany przez Katedrę Rysunku, 

Międzynarodowa Konferencja “SKALA” zorganizowana przez Katedrę Specjalizacji (2018), czy 

Konferencja #RE_KON_FIGURACJE podstaw rzeźby – organizator Katedra Rzeźby (2018). Obecność na 

gościnnych wykładach pracowników naukowych z ośrodków zagranicznych jest znacząca dla edukacji 

studentów. Między innymi naszymi gośćmi byli: światowej sławy architekt prof. Juhani Pallasmaa, prof. 

Radosław Gryta z Saimaa University of Applied Sciences Imatra w Finlandii, prof. Pernilla Lindholm 

Czapnik z University of the Arts Helsinki – Finlandia, prof. Remigija Vaitkute z Villnius Art Academy 

Faculty in Telsiai na Litwie, David Snoo Wilson z Ore and Ingot w Wielkiej Brytanii. W semestrze letnim 

2021/22 przyjedzie z wykładami prof. Nesrin Yesilmen, prodziekan Wydziału Sztuki i Projektowania 

Mardin Artuklu University w Turcji (pełna informacja w KRYTERIUM 7). 

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 4 

KR 4_zał.4.2_Działalnosć ́organizacyjna dydaktyków kier. Rz  

KR 4_zał.4.3_Wydawnictwa WRI 

  

ZAŁOŻENIA I CELE POLITYKI KADROWEJ KIERUNKU RZEŹBA – DOBÓR KADRY I ZASADY ZATRUDNIANIA 

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

Celem polityki kadrowej kierunku Rzeźba jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry, posiadającej 

wiedzę i umiejętności zawodowe oraz doświadczenie i sukcesy w działalności artystycznej i dydaktycznej. 

Istotne jest stworzenie zespołu kompetentnych dydaktyków – specjalistów w swoich dziedzinach, 
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czynnych artystów, o potencjale zapewniającym równomierny rozwój kierunku. Dydaktycy prowadzą 

zajęcia zgodne z profilem swojej działalności artystycznej i badawczej. 

Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników na kierunku Rzeźba ma związek z planami rozwoju kierunku 

jak również wynika z obserwacji procesu dydaktycznego, jest tematem konsultacji i rozmów zarówno  

w katedrach jak i na Radzie Programowej kierunku, gdzie są szczegółowo określane kompetencje jakie 

musi posiadać potencjalny nowy pracownik. Z racji ograniczonych środków finansowych takie sytuacje 

nie zdarzają się często.  

Na ASP w Gdańsku nowi pracownicy są przyjmowani na zasadzie konkursu ogłaszanego przez Rektora 

na podstawie wniosku Dziekana, w którym określa się stanowisko, szczegółowe wymagania 

kwalifikacyjne i warunki zatrudnienia. Konkurs przeprowadza i rozstrzyga powoływana przez Rektora 

Komisja ds. polityki kadrowej. Członkowie Komisji kierują się zasadami bezstronności i etyki, są 

zobowiązani do zachowania poufności informacji. Komisja określa szczegółowe warunki i dodatkowe 

wymagania, które mają spełniać kandydaci. W konkursach dotyczących nauczycieli akademickich  

w Komisji musi być przynajmniej jeden specjalista z jednostki organizacyjnej, do której aplikuje kandydat. 

Konkurs jest dwuetapowy: 1. formalna i merytoryczna ocena złożonej dokumentacji 2. rozmowa 

kwalifikacyjna. Kandydat ma wgląd na każdym etapie konkursu do prowadzonej przez Komisję 

dokumentacji. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty. Decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje 

Rektor i podpisuje umowę z nowym pracownikiem.  

Warunki i ogłoszenie konkursu oraz ogłoszenie jego wyników przeprowadzane są zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 119 pkt. 3 i 4. 

 

WSPIERANIE ROZWOJU KADRY  

Pracownicy kierunku otrzymują dofinansowanie projektów badawczych w ramach programu badań 

naukowych.  

Wspierając międzynarodową mobilność pracowników ASP w Gdańsku uczestniczy w projekcie 

ERASMUS +. 

Rokrocznie Dziekan WRI typuje kandydatów do nagród rektorskich. Głównym kryterium są osiągnięcia 

w dziedzinie kultury i działania na rzecz Uczelni. Nagrody I, II i III stopnia przyznawane są w zależności od 

wagi osiągnięć pracowników i ich znaczenia dla ASP w Gdańsku.  

W okresie 2015/2021 nagrodę Rektora ASP otrzymało 32 pracowników kierunku Rzeźba:  

nagrodę I stopnia – 7 osób, nagrodę II stopnia – 15 osób, nagrodę III stopnia – 10 osób.  

W przypadku konkretnych zadań wykraczających ponad obowiązki pracownika, Dziekan wystąpić może 

do Rektora o dodatek zadaniowy wypłacany pracownikowi przez określoną liczbę miesięcy.   

Pedagodzy mogą również brać udział w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje. 

W dobie pandemii, w celu wyposażenia pracowników w umiejętności z dziedziny komunikacji  

i korzystania z metod pracy zdalnej, przeprowadzono szkolenia:  
Szkolenie z Excela – listopad 2020 
Szkolenie z Google Workshop – marzec i maj 2021 
Kursy językowe dla pracowników – luty 2020 – styczeń 2022 
Szkolenie z prawa autorskiego – marzec 2021 
Szkolenie Sztuka efektywnej komunikacji międzykulturowej ze studentami – 23 marca i 9 kwietnia 2021  
Szkolenie e-learningowe pt. Przeciwdziałanie korupcji – do 30.06.2021  
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WERYFIKACJA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Kadra dydaktyczna jest poddawana stałej weryfikacji w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych 

jak i naukowych. Podstawą oceny nauczyciela są jego osiągnięcia w zakresie: kształcenia studentów, 

rozwoju naukowego, aktywności artystycznej, podnoszenia kwalifikacji, a także udziału w pracach 

organizacyjnych Uczelni i Wydziału. Co pół roku każdy z nauczycieli dydaktycznych zobowiązany jest do 

dostarczenia danych dotyczących swojej działalności artystycznej w celu umieszczenia ich w systemie 

POLON. Z końcem 2021 roku zakończono przygotowania do ewaluacji Uczelni, w której pracownicy 

musieli wybrać pięć najistotniejszych osiągnięć z ostatnich pięciu lat działalności. 

Ciągłe zmiany kryteriów oceny i najwyżej punktowanych aktywności nie ułatwiają kadrze efektywnego 

planowania działalności artystyczno-badawczej.  

Ważnym elementem weryfikacji aktywności pracowników w warstwie badawczej, artystycznej  

i dydaktycznej jest ocena okresowa. Ostatnia ocena została przeprowadzona w grudniu 2021 roku – 

wszyscy pracownicy kierunku zostali ocenieni pozytywnie, troje dydaktyków otrzymało ocenę 

wyróżniającą. Poprzednia ocena okresowa odbyła się w 2015 r. 

Jakość prowadzonych zajęć jest kontrolowana podczas hospitacji, szczególnie w przypadku młodszych 

pracowników z mniejszym doświadczeniem pedagogicznym. Opis procedury jest ogólnodostępny na 

stronie internetowej ASP w zakładce: Wydział Rzeźby i Intermediów: Jakość Kształcenia: Procedura 

przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych.  

Jakość kształcenia – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl)  

określonych w zarządzeniu Rektora 70_2019 z dnia 30.10.2019.  

70/2019 – Zarządzenia – Biuletyn Informacji Publicznej Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

(asp.gda.pl)  

Na kierunku Rzeźba w ocenianym okresie zlecono przeprowadzenie 11 hospitacji. 

Szczególną wagę dla weryfikacji jakości kształcenia jak i sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli 

akademickich są ankiety studenckie. Jest to podstawowe narzędzie pozwalające zauważyć pozytywne 

jak i negatywne aspekty prowadzonych zajęć, dające szansę możliwie szybkiej reakcji i wprowadzenie 

środków zaradczych. Informacje w nich zawarte są analizowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości 

Kształcenia. Wnioski i zalecenia są kierowane do poszczególnych nauczycieli akademickich, a w 

przypadku niezadowalających wyników – wdrażane procedury zaradcze: rozmowa z pracownikiem, 

hospitacja interwencyjna itp. Studenci mogą zwracać się z uwagami bezpośrednio do nauczycieli, 

Prodziekana i Dziekana. 

 

 

 

 

 

 

https://asp.gda.pl/wydzialy/wydzial-rzezby-i-intermediow/jakosc-ksztalcenia,635
https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1078/70-2019
https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1078/70-2019
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KRYTERIUM 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

 

Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku zajmuje osobny XVII wieczny budynek Małej Zbrojowni 

wraz Laboratoriami Fortecznymi i terenem przy placu Wałowym 15. Powierzchnia użytkowa budynku 

Małej Zbrojowni to prawie 1440 m2 (parter – 1195 m2, I p. – 1142 m2, poddasze – 302 m2). 

Laboratorium Forteczne zajmuje teren o pow. 900 m2 (pow. użytkowa – 700 m2). Atutem infrastruktury 

kierunku Rzeźba jest teren wokół budynków o pow. ok 2000 m2, pokryty kostką brukową, który spełnia 

ważną rolę jako miejsce ekspozycji prac oraz działań plenerowych: obróbki materiałów, warsztatów  

i pokazów technologii rzeźbiarskich. Plac odgrywa także rolę integracyjną w trakcie spotkań studentów 

i pracowników w ramach warsztatów i prezentacji. 

Wydział Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk, Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15. - YouTube 

Kierunek Rzeźba dysponuje bazą dydaktyczną dostosowaną do trybu i metod poszczególnych 

przedmiotów nauczania, zapewniając studentom komfortowe warunki pracy w ramach pracowni rzeźby, 

rysunku, specjalizacji, sal wykładowych i komputerowych, pomieszczeń warsztatowych, terenu do prac 

plenerowych.  

Należą do nich: 

W BUDYNKU MAŁEJ ZBROJOWNI: 
parter 

 pracownia technik rzeźbiarskich 

 pracownia specjalizacji: Projektowanie i Organizacja Przestrzeni  

 pracownie Fotografii (udostępniane przez kierunek Intermedia) 

 sala wykładowa 

 hol pełniący funkcje wystawiennicze 

 pomieszczenie socjalne dla studentów 

I piętro 
 pracownie Rzeźby: 3 pracownie dyplomujące wyposażone w antresole, 2 pracownie podstaw rzeźby 

 pracownia specjalizacji: Ceramika  

 pracownia Podstaw Projektowania Plastycznego 

 pracownia rysunku 

II piętro 
 pracownia specjalizacji: Małe Formy Rzeźbiarskie i Medalierstwo  

 pracownia komputerowa (wspólnie z kierunkiem Intermedia) 

 Dziekanat, pokój Specjalisty Działu Kształcenia, sala obrad Rad Programowych, kącik socjalny dla 

pracowników  

W BUDYNKU LABORATORIÓW FORTECZNYCH: 
 pracownie specjalizacji: Ceramiki, odlewnia metalu, Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu (Wydział 

Malarstwa) 

 warsztat 3D 

 warsztat metalu i kuźnia 

 warsztat technik rzeźbiarskich – żywic i silikonów 

 stolarnia i ślusarnia 

https://www.youtube.com/watch?v=5dQ9UKVyaFo
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 powierzchnie magazynowe 

 

 

TEREN WOKÓŁ BUDYNKÓW  
 wiaty i teren do działań plenerowych na otwartym powietrzu (prace przy obróbce kamienia i drewna, 

wypały raku, warsztaty odlewnicze, piece do wytopu metalu, odlewy w żywicach, kuźnia i wiele innych 

działań) 

 parking dla pracowników i studentów 

W BUDYNKU WIELKIEJ ZBROJOWNI: 
 pracownie rysunku dla wszystkich wydziałów 

 audytorium i sale komputerowe  

 Aula ASP – przestrzeń wystawiennicza i reprezentacyjna, gdzie odbywają się także wystawy prac 

studenckich i dyplomy  

 Zbrojownia Sztuki – największa galeria sztuki w Gdańsku i wśród galerii Akademii w Polsce: pow. 1800 m2, 

gdzie odbywają się duże wydarzenia artystyczne np. coroczna wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk 

Pięknych. W wydzielonej przestrzeni znajduje się galeria „Kultura ma wiele twarzy” o programie 

preferującym projekty z udziałem studentów  

 PATIO – przykryta szklanym dachem wewnętrzna przestrzeń budynku Wielkiej Zbrojowni o pow. 230 m2, 

gdzie odbywają się warsztaty, konferencje, wykłady, wydarzenia promujące kulturę wśród młodzieży  

i dzieci, spotkania promujące Uczelnię (Dni Otwarte itp.). 

 Biblioteka 

 Administracja ASP 

Pracownie w Małej Zbrojowni spełniają wymogi określone przepisami BHP – są oświetlone światłem 

dziennym (np. ogromne okna dachowe w pracowniach rzeźby i rysunku o powierzchni 50 m2 w każdej 

pracowni) oraz odpowiednim do specyfiki pracy oświetleniem sztucznym, ich powierzchnia jest 

dostosowana do liczby studentów. Pomieszczenia o podwyższonym stopniu zapylenia posiadają 

dodatkowy system wentylacji (wyciągi wentylacyjne w prototypowni, odlewni, pracowni technologii 

kamienia, pracowni metalu). 

Każda pracownia wyposażona jest w apteczkę, dodatkowo środki opatrunkowe znajdują się na portierni 

i w dziekanacie. 

Budynek posiada system SSP. 

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI  

Wszystkie pracownie rzeźby oraz technologiczne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt, który 

umożliwia realizację programów dydaktycznych i osiąganie przez studentów zakładanych efektów 

uczenia się w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Stale unowocześniana  

i wzbogacana baza narzędziowo-sprzętowa jest pomocna w procesie dydaktycznym i daje studentowi 

szeroki pakiet umiejętności od tradycyjnych technik takich jak: modelowanie w glinie, wykonywanie 

skomplikowanych odlewów gipsowych, praca w kuźni, czy przekuwanie modeli rzeźb w kamieniu przy 

pomocy punktownicy, po obsługę narzędzi sterowanych cyfrowo. 

Pracownie rzeźby i technik rzeźbiarskich: paki z gliną, kawalety (duże i małe), konstrukcje do rzeźbienia 

modela, sztalugi do rysunku, stoły stolarskie, imadła, szlifierki do metalu i kamienia, dłuta i sprzęt 

pneumatyczny, spawarka, kuźnia oraz narzędzia ręczne.  
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Pracownie specjalizacji: Medalierstwo i Małe Formy – piece odlewnicze, piec do wytopu w technice na 

tracony wosk, warsztat formierski, warsztat do obróbki i patynowania metalu.  

Ceramika – piece do wypału ceramiki, piec do wypału raku, koła garncarskie, komora szkliwienia, 

mieszalniki mas ceramicznych, młyny do mielenia szkliw Projektowanie i Organizacja Przestrzeni – 

frezarka CNC, skaner i drukarka 3D, zestaw VR, ploter do modelowania w styropianie. 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

Infrastruktura WRI jest stale modernizowana i dostosowywana do potrzeb studentów i wymogów 

określonych przepisami. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont i doposażenie budynku 

Małej Zbrojowni i Laboratoriów Fortecznych. Do najważniejszych innowacji należą: 

 budowa antresol w dyplomujących pracowniach rzeźby zwiększających znacząco powierzchnię 

pomieszczeń  

 zakup i instalacja centralnych kompresorów sprężonego powietrza wraz z rozprowadzeniem do pracowni  

i pomieszczeń warsztatowych Laboratorium Fortecznego i na placu 

 przestrzeń do modelowania 3D (zakup frezarki CNC i wielkoformatowego plotera sterowanego cyfrowo) 

 przestrzeń warsztatowa do odlewów żywic i form silikonowych 

 przestrzeń dla warsztatu technik metalu (zakup piaskarki, plotera plazmowego, wyposażenia kuźni oraz 

instalacja wentylacji)  

 doposażenie pracowni technik rzeźbiarskich (suwnica kamieniarska, elektronarzędzia i narzędzia 

pneumatyczne do pracy w kamieniu, drewnie i metalu, specjalistyczne kawalety do obróbki kamienia, 

stoły do pracy w drewnie) 

 remont i unowocześnienie odlewni i pracowni ceramiki.  

 rewitalizacja zabytkowej elewacji Małej Zbrojowni i Laboratoriów Fortecznych  

 remont ogrodzenia, rampy, nawierzchni placu 

 gruntowny remont sanitariatów  

 remont klatek schodowych i pomieszczeń dziekanatu i Sekcji Organizacji Kształcenia i sali obrad WRI  

 zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego (monitory, drukarki, komputery, oprogramowanie) 

Wszystkie budynki posiadają bezprzewodową sieć Eduroam, dzięki której każdy pracownik i student 

może uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu. Pracownia komputerowa wyposażona jest w nowoczesne 

wysokowydajne komputery wraz z oprogramowaniem (ostatni zakup w 2021). Studenci mogą dzięki 

temu oprócz programów graficznych poznać podstawy modelowania 3D za pomocą dedykowanego 

oprogramowania. Kierunek oprócz dostępu do ogólnouczelnianych sal komputerowych posiada 

własną salę komputerową (wspólnie z kierunkiem Intermedia). 

Infrastruktura kierunku Rzeźba wymaga nieustających nakładów, a w dobie ciągle zmieniających się 

przepisów i zmniejszanych subwencji wielu potrzeb nie można zaspokoić. Dotyczy to zarówno sprzętów 

i narzędzi, np. stołu CNC do cięcia metalu palnikiem plazmowym, jak i materiałów np. specjalistycznych 

żywic, silikonów. Ciągły rozwój technologii cyfrowych wymusza nieustającą wymianę i modernizację 

sprzętu komputerowego. W związku z poszerzeniem edukacji o projektowanie VR potrzebne są 

komputery o większej mocy i specjalistyczny sprzęt związany z technologiami wirtualnej i rozszerzonej 

rzeczywistości. Z drugiej strony wskazane byłoby udostępnienie studentom darmowego 

oprogramowania np. pakietu Adobe Creative Cloud.  

Pomieszczenie socjalne dla studentów, znajduje się na poziomie parteru przy Portierni, spełnia rolę 

miejsca spotkań, wypoczynku oraz umożliwia przygotowanie ciepłych napojów i posiłków.  
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W pomieszczeniu jest również ogólnodostępna kserokopiarka. Na korytarzach znajdują się dystrybutory 

wody oraz automat do gorących napojów.  

Budynek Małej Zbrojowni dysponuje rampą, która zapewnia dostęp na I piętro samochodom 

dostawczym oraz osobom na wózkach. Dodatkowo do dyspozycji jest schodołaz oraz podjazdy na schody 

dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas zeszłorocznego remontu zmodernizowano węzły sanitarne 

również pod kątem dostępności dla osób z trudnością poruszania się.  

Zaktualizowano i ujednolicono system informacyjny – numery i nazwy pracowni są czytelniejsze, dodano 

również nazwy w języku angielskim. Na poziomie parteru przy wejściu umieszczono informację  

o rozkładzie pracowni w budynku.  

Od roku 2021 ASP w Gdańsku można zwiedzać również wirtualne – wirtualny spacer jest dostępny na 

stronie ASP w zakładce: Spacer, gdzie można obejrzeć wszystkie budynki i przestrzenie 

wystawiennicze ASP.  

Wirtualny spacer – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl)  

Położenie Małej Zbrojowni na obrzeżach miasta w bezpośrednim sąsiedztwie XVII wiecznych fortyfikacji 

i terenów zielonych pozwala na wykorzystanie terenu do nietypowych aktywności. Niektóre z projektów 

dydaktycznych realizowane są na terenie Bastionu św. Gertrudy i sąsiadujących fortów. Duża ilość drzew, 

szczególnie lip, pozwoliła na założenie miejskiej pasieki na dachu Laboratoriów Fortecznych.  

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 5 

KR 5_zał.1.1_Infrastruktura_spis pomieszczeń́_Mała Zbrojownia 

KR 5_zał.1.2_Powierzchnie pomieszczeń́_M Z 

KR 5_zał.1.3_Infrastruktura MZ_dokumentacja fotograficzna 

KR 5_zał.2_Inwestycje i modernizacja infrastruktury_2016_2022 

KR 5 zał.3_Wyposażenie pracowni_M Z 

 

DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY  

Studenci mogą korzystać z pracowni i wyposażenia w trakcie zajęć według harmonogramu podanego  

w planie. Dodatkowo prowadzący pracownie wydają indywidualne zezwolenia na przebywanie  

w pracowniach poza godzinami zajęć, dzięki czemu studenci realizują zadania w ramach pracy własnej.  

W okresie zajęć w trybie zdalnym i hybrydowym studenci mieli możliwość pracy z zachowaniem limitów 

ilości osób w poszczególnych pomieszczeniach dydaktycznych. W tym okresie w pracowniach 

technologicznych zostały utworzone dodatkowe mniejsze liczebnie grupy studenckie i podział 

godzinowy. 

Dyplomanci pracowali stacjonarnie przez cały okres pandemii w przydzielonych dla nich pracowniach  

i pomieszczeniach. 

 

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY  

Biblioteka jest częścią jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku. W jej strukturze wyodrębniona jest Czytelnia, Wypożyczalnia oraz Informatorium.  

Do podstawowych zadań realizowanych w Bibliotece należy gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa Czytelników, w tym udostępnianie 

zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej obejmujące obszary informacji bibliograficznej, 

bibliotecznej, katalogowej, dokumentacyjnej, tekstowej, rzeczowej oraz upowszechniania wydawnictw. 

https://asp.gda.pl/akademia/wirtualny-spacer,1071
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Profil księgozbioru koresponduje z oferowanymi przez Uczelnię kierunkami studiów i jest odpowiedzią 

na zapotrzebowanie warsztatu naukowo-badawczego studentów, pracowników dydaktycznych i Gości 

Uczelni. W szczególności obejmuje literaturę z zakresu historii i teorii sztuki, w tym malarstwo, rzeźba, 

architektura, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz i meblarstwo, grafika artystyczna  

i użytkowa, tkanina, ubiór, ceramika, szkło, rzemiosło artystyczne, fotografia, sztuka ludowa, ponadto 

teatr, estetyka, filozofia, nauki społeczne, historia i teoria kultury, historia powszechna, regionalia. 

Czytelnia oferuje dostęp do czasopism krajowych i zagranicznych: 2+3D. Grafika plus Produkt 

Architektura & Biznes, Architektura Murator, Archiwista Polski, Arteon, Artluk, Artysta i Sztuka, 

Autoportret, Bibliotekarz, Biuletyn Historii Sztuki, Czas Kultury, Dziennik Bałtycki, Exit, Fotografia, Gazeta 

Wyborcza, Newsweek Polityka, Przegląd Biblioteczny, Szum, Teksty drugie, Art in America, Art News, 

Architektur Innenarchitektur, Interni, Slanted, Selvedge. 

Biblioteka gdańskiej ASP udostępnia księgozbiór w otwartym dostępie w głównej siedzibie Uczelni  

w reprezentacyjnym pomieszczeniu Wielkiej Zbrojowni. Czytelnikom oferuje dostęp do 

bezprzewodowego internetu (Eduroam), skanera do cyfryzowania materiałów niedostępnych do 

wypożyczenia na zewnątrz, komputer z dostępem do elektronicznych baz danych i katalogów. W lobby 

przed wejściem do Biblioteki znajduje się wrzutnia do samoobsługowego zwrotu wypożyczonych 

tytułów pomiędzy godzinami udostępniania zbiorów. Realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne 

z ośrodkami akademickimi i innymi bibliotekami w kraju. Biblioteka posiada aktualnie 3 stanowiska 

udostępnione dla czytelników (komputery z katalogiem, dostępem do Akademusa, Internetu  

i z dostępem do skanera). W przygotowaniu jest jeszcze jedno stanowisko do przeglądania zasobów 

cyfrowych Academica. 

Czytelnia i lobby Biblioteki są włączone i zintegrowane z systemem udogodnień funkcjonujących  

w budynku Wielkiej Zbrojowni dla osób z niepełnosprawnościami (windy, podjazdy, system czytelnych 

oznaczeń itd). 

W strukturze Uczelni Biblioteka wraz z Archiwum tworzy jedną komórkę organizacyjną. W Archiwum 

Uczelni poza dokumentacją gromadzone są plakaty z historycznej i bieżącej aktywności Szkoły, 

historyczne fotografie i filmy oraz kolekcja Akademii – dzieła sztuki będące własnością Uczelni (obrazy, 

rzeźby, ceramika, meble). Aktywności Zespołu pracowników Biblioteki i Archiwum wykraczają poza 

wyłączną obsługę Czytelników i pracę z księgozbiorem w kierunku zaspokajania potrzeb w obszarach 

proedukacyjnych i prokulturowych. W Bibliotece koncentrują się prace związane z publikacjami Uczelni 

(siedziba Zespołu Redakcyjnego Uczelni). Pracownicy włączają się w promocję i popularyzowanie 

Akademii i związanych z nią twórców poprzez zarządzanie elektronicznym contentem w serwisie 

Zbrojownia Sztuki. Wspierają Dział Kształcenia w zakresie weryfikowania studenckich prac dyplomowych 

z udziałem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Biblioteka Uczelni należy do Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego i uczestniczy w projekcie Pomorska 

Biblioteka Cyfrowa.  

Trójmiejski Zespół Biblioteczny definiuje współpracę bibliotek w zakresie wspólnego wdrażania  

i użytkowania systemu bibliotecznego Virtua. Katalog przeszukuje zbiory wszystkich bibliotek 

porozumienia TZB. W jego skład wchodzą Biblioteki Główne sześciu trójmiejskich uczelni wyższych oraz 

Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności.  

Pomorska Biblioteka Cyfrowa pod adresem: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (pbc.gda.pl) udostępnia: 

 pełne teksty zasobów piśmienniczych instytucji partnerskich, w tym zbiorów zabytkowych  

i starodruków 

 muzykalia, dokumenty życia społecznego, nagrania radiowe, zbiory graficzne i kartograficzne 

https://zbrojowniasztuki.pl/
http://tzb.pg.gda.pl/
http://pbc.gda.pl/dlibra
http://pbc.gda.pl/dlibra


  

Profil Ogolnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
4
9 

 

 interesujące zbiory dotyczące historii i kultury naszego regionu 

Oprócz księgozbioru ASP Studenci mogą korzystać z bibliotek szkół wyższych Trójmiasta po 

otrzymaniu skierowania z Biblioteki macierzystej (ASP)  

Księgozbiór łączny liczy ponad 23000 egzemplarzy, z czego dostępnych w Czytelni jest 11466.  

Praktykowana jest również usługa Urgent help – wypożyczenia krótkoterminowe materiałów 

bibliotecznych z założenia nieudostępnianych na zewnątrz. 

W 2021 r. księgozbiór powiększył się o 576 egzemplarzy (zakupy, wymiana międzybiblioteczna, 

wewnętrzne wpływy) oraz czasopisma – 24 tytuły. Z oferty wydawniczej wybierane są nowe tytuły 

odpowiadające profilowi Uczelni oraz publikacje starsze, celem uzupełnienia braków w księgozbiorze. 

Biblioteka realizuje zakupy bieżące z uwzględnieniem oczekiwań dydaktyków (książki niezbędne do 

prowadzenia badań naukowych, przygotowania wykładów i zajęć oraz podręczniki). Zamówienia  

w formie list potrzebnych tytułów kierowane są na adres biblioteka@asp.gda.pl.  

Pełen opis działania systemu bibliotecznego: 

ZAŁĄCZNIK do KRYTERIUM 5 
KR 5_zał.4_System biblioteczny ASP w Gdańsku 

Oprócz Biblioteki w gmachu głównym ASP studenci kierunku Rzeźba mogą korzystać z księgozbioru 

zgromadzonego w Dziekanacie WRI w Małej Zbrojowni, który zawiera kierunkowe pozycje dotyczące 

sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby, takie jak: albumy, monografie artystyczne, 

periodyki, katalogi wystaw. Poszczególne pracownie również dysponują podręcznym zbiorem 

specjalistycznych publikacji (np. pracownie dyplomujące, Pracownia Ceramiki). 

 

OŚRODEK INFORMATYCZNY 

W ASP w Gdańsku funkcjonuje Ośrodek Informatyczny, który ma pod opieką dwa laboratoria 

komputerowe w gmachu głównym Uczelni w sali nr 120 (25 komputerów) oraz A137 (15 komputerów) 

(komputery stacjonarne, systemy Windows oraz pełne pakiety Adobe CC oraz Rhino). Ośrodek zajmuje 

się obsługą i serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego Uczelni.   
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KRYTERIUM 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

Kooperacja z instytucjami i podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego kierunku Rzeźba jest 

współpracą zazwyczaj o charakterze stałym. Wieloletnie kontakty dają możliwość zbudowania 

korzystnych, długotrwałych bilateralnych relacji, a ich rezultaty wpływają na zrównoważony rozwój 

poszczególnych Katedr i stanowią ważny komponent projektowania programu na kierunku Rzeźba. 

Podstawowym kryterium podjęcia współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest możliwość realizacji 

celów dydaktycznych ujętych w procesie kształcenia studentów. 

Porozumienia z partnerami reprezentującymi instytucje kultury i przedsiębiorstwa, umożliwiają 

włączanie interesariuszy zewnętrznych w realizowane przez nas zadania w ramach programu kształcenia 

i prowadzonych projektów artystyczno-badawczych. 

Współpraca rozwijana jest m.in. poprzez:  

 inicjowanie porozumień służących pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak np. 

organizacja plenerów, warsztatów, wystaw 

 wsparcie od przedsiębiorstw i firm w postaci nowych materiałów, narzędzi 

 wkład kierunku Rzeźba w otoczenie społeczne – opracowanie i realizacja tematów w formie 

zadań, konkursów i projektów badawczych dla studentów, organizacja warsztatów i inne 

działania propagujące sztukę wśród osób spoza Akademii  

Współpraca z kuratorami, właścicielami galerii, osobami związanymi z kulturą i nauką 

umożliwia wymianę idei, doświadczeń. Długoletnia współpraca z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

wspiera proces edukacji studentów. Wyjazdy do Orońska na wystawy i konferencje oraz uczestniczenie 

w plenerach stały się tradycją kierunku. Możliwość konfrontacji efektów pracy z szeroką publicznością 

daje współpraca galeriami np. Fabryka Sztuk w Tczewie (dziesięć wystaw indywidualnych i zbiorowych), 

Galeria Refektarz w Kartuzach (oprócz wystaw dydaktyków – cykl wystaw “Wiosna młodych”), 

Wejherowskie Centrum Kultury „Filharmonia Kaszubska” (wystawa “Aneks”, inicjatywa organizacji 

Ogólnopolskiego Konkursu Biennale Małej Formy Ceramicznej 2020). Dyskusje i uwagi podczas 

prezentacji prac i wystaw studenckich są niewątpliwym i niezwykle cennym materiałem, który daje 

możliwość weryfikacji metod i treści kształcenia. Jako przykład można wymienić współpracę  

z Przestrzenią Sztuki WL4, która zaowocowała kilkudziesięcioma wydarzeniami min.: dwie edycje 

międzynarodowej konferencji ceramicznej pt. „NA NOWO – kierunki rozwoju współczesnej ceramiki 

artystycznej”. I edycja w lipcu 2017 i II edycja w listopadzie 2017 r. oraz z Oliwskim Ratuszem Kultury, 

gdzie zorganizowano do tej pory szesnaście wystaw studentów i dydaktyków, odbywały się również 

obrony dyplomów. Wielu studentów i absolwentów uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych 

przez Fundację Wspólnota Gdańska np.: Międzynarodowe Plenery Rzeźby w Kamieniu we Wdzydzach 

Kiszewskich, Międzynarodowe Plenery Rzeźby w Drewnie, Międzynarodowy Konkurs Rzeźbiarski 

Rozdroża Wolności oraz Gdańska Plenerowa Galeria Rzeźby (ponad 80 obiektów w Trójmieście). 

Organizowanie wystaw pozauczelnianych na zaproszenie i przy współpracy trójmiejskich, krajowych  

i zagranicznych instytucji kultury daje studentom możliwość rozwijania kompetencji społecznych, 

umiejętności komunikacji, współdziałania i odpowiedzialnej pracy w zespole. Konfrontacja z odbiorcami 

na zewnątrz Uczelni aktywizuje na poziomie psychologicznym i socjologicznym oraz przygotowuje do 

samodzielnego funkcjonowania w zawodzie. 
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Zdobywanie wsparcia od przedsiębiorstw i firm w postaci nowych materiałów, narzędzi wpływa na 

unowocześnienie technologiczne w procesie kształcenia warsztatowego, a co za tym idzie na 

innowacyjność procesów artystyczno-badawczych realizowanych w ramach kształcenia oraz badań 

naukowych (dwudziestoletnia współpraca z firmą Hüttenes-Albertus Polska z Lublina – producenta  

i dystrybutora najnowszych technologii i materiałów dla przemysłu odlewniczego w Europie, Murkam – 

firma kamieniarska, Kawle Dolne, WIENERBERGER – cegielnie z Lęborka, która przekazuje wydziałowi 

glinę modelarską). Kooperacja z partnerami zewnętrznymi umożliwia badanie obszarów artystycznej 

aktywności i komercyjnych realiów w realizacji projektów artystycznych. Dzięki tym działaniom wiele 

wydziałowych przedsięwzięć jest poddawana weryfikacji społecznej. 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi to również wkład w najbliższe otoczenie – organizacja pokazów 

i warsztatów dla mieszkańców Gdańska i regionu, prowadzenie zajęć propagujących sztukę w tym rzeźbę 

wśród najmłodszych – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W ramach organizowanej przez 

Muzeum Narodowe w Gdańsku wystawy edukacyjnej dla dzieci „Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy!” w maju 

2022 studenci pod okiem asystentów będą prowadzili warsztaty rzeźbiarskie w Zielonej Bramie  

w Gdańsku.  

Poszczególne pracownie podejmują współpracę z różnymi instytucjami odpowiadając na potrzeby 

przedsiębiorstw, indywidualnych zleceniodawców czy i organizacji. Wspólnie opracowywane są zadania, 

tematy konkursów i projektów, które studenci realizują w ramach pracy w pracowniach lub na 

plenerach. Dla przykładu w Pracowni Projektowania i Organizacji Przestrzeni jest realizowane zadanie 

“Dolne Miasto” dotyczące adaptacji muru między LPP a ul. Królikarnia we współpracy z Biurem Rozwoju 

Gdańska. Podczas pleneru prowadzonego przez prof. Mariusza Białeckiego w Rodowie studenci od kilku 

lat realizują projekt Lapidarium Cmentarza Ewangelickiego w Rodowie, w którym odkrywają i zapisują 

przeszłość. Zakończona została monumentalna praca Kolumbarium – kapliczka Wszystkich Świętych, 

trwa realizacja projektu pomnika konnego Stange. Jest to wynik wieloletniej współpracy ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rodowo.  

W planowanej w najbliższym czasie modernizacji Placu Wałowego (lokalizacja Małej Zbrojowni), po 

uzgodnieniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Biurem Rozwoju Gdańska, zostaną umieszczone 

postumenty do ekspozycji rzeźb studenckich w ramach projektu „Rzeźba w mieście”.  

Wszystkie tego typu działania budują tożsamość miejsca wśród mieszkańców. 

Kierunek buduje również płaszczyzny współpracy z gdańskimi i krajowymi uczelniami, np. pokazy prac 

artystycznych na Uniwersytecie Gdańskim czy aktualnie realizowany wspólny projekt badawczy  

z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach pt.: „Wobec poziomu”. Rozwija się współpraca z uczelniami 

zagranicznymi, np. Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija w Wilnie – prezentacje wykłady i warsztaty 

w podczas Dienos Dizaino od roku 2017 oraz wspólny projekt międzynarodowy związany z 700-leciem 

Wilna, który będzie realizowany na historycznej Górze Giedymina w latach 2022-2023.  

Efekty kooperacji z interesariuszami zewnętrznymi są przedmiotem dyskusji wśród pracowników 

kierunku Rzeźba, m.in. podczas Rad Programowych w celu optymalizacji współpracy i projektowania 

długofalowej strategii wspólnych działań.  

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 6  

KR 6_zał.1_Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 
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KRYTERIUM 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

Rola umiędzynarodowienia procesu edukacji w koncepcji kształcenia i planach rozwoju kierunku Rzeźba 

jest nie do przecenienia. Powszechna globalizacja oraz łatwość podróżowania po całym świecie sprzyja 

wymianie międzynarodowej. Efektem umiędzynarodowienia jest popularyzacja sztuki i kultury polskiej 

za granicą, jak również wzbogacanie jakości kształcenia poprzez czerpanie inspiracji z odmiennych 

kulturowo rejonów świata oraz wymiana artystycznych doświadczeń. 

Na kierunku Rzeźba zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia. 

Nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, 

wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest 

oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia 

umiędzynarodowienia, wymiany studentów i kadry.  

Pracownicy kierunku Rzeźba we wszystkich Katedrach prowadzą badania naukowe, bardzo często oparte 

o kontakty międzynarodowe. Wpływ na poziom kształcenia mają też wyjazdy dydaktyczne kadry  

w ramach programu Erasmus+, dzięki którym mogą skonfrontować dobre praktyki i metody edukacji za 

granicą. Współpraca międzynarodowa ma wpływ na przyszłe uczestnictwo absolwentów kierunku 

Rzeźba w kulturze europejskiej i światowej.  

Dydaktycy biorą udział w coraz większej liczbie projektów o charakterze międzynarodowym, realizując 

własne projekty badawczo-artystyczne, zdobywając wiedzę i świadomość wykraczającą poza krajowe 

doświadczenia.  

 

ASPEKTY PROGRAMU STUDIÓW SŁUŻĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIU 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji Uczelnia oferuje naukę języka angielskiego  

w wymiarze 60 godzin rocznie, trwających przez 4 semestry na I i II roku studiów na poziomie B2, oraz 

przez 2 semestry na IV roku na poziomie B2+, w wymiarze 60 godzin rocznie, co łącznie stanowi 180 

godzin języka angielskiego przez cały okres studiów i 12 punktów ECTS. Finalnie po IV roku student 

powinien wykazywać się znajomością języka na poziomie minimum B2+. 

Dla studentów III roku prowadzone są zajęcia w wykładowym języku angielskim – Art History in 

Dialogue w celu poszerzania fachowej terminologii i słownictwa w języku angielskim z zakresu historii  

i teorii sztuki. 

Znajdujące się w programie kierunku Rzeźba plenery, organizowane przez pracowników, w dużej części 

mają charakter międzynarodowy (np. Międzynarodowy Plener Rzeźby w Kamieniu, „Geometria 

Kamienia” Kartuzy/Złota Góra, Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze na terenie Małej Zbrojowni) 

Podczas tych wydarzeń znajomość języka jest weryfikowana w sposób praktyczny. Dodatkowo studenci 

mogą przyswoić sobie specjalistyczne słownictwo z zakresu rzeźby.  

Poziom przygotowania studentów do posługiwania się językiem obcym jest dodatkowo wzbogacany 

przez udział w międzynarodowych wydarzeniach współorganizowanych oraz organizowanych na 

Uczelni i kierunku Rzeźba – międzynarodowe konferencje, wykłady i warsztaty artystyczne prowadzone 

przez zaproszonych gości zagranicznych (np. Międzynarodowa Konferencja Skala dłoni, cykl 

Międzynarodowych Konferencji Rysunku pt. Rysunek – zapis uniwersalny N° 1 i 2).  

Pracownicy kierunku uczestniczą wraz ze studentami w zagranicznych wyjazdach studyjnych  
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i plenerach, gdzie studenci kierunku Rzeźba w praktyce konfrontują swoje umiejętności językowe  

z artystami oraz studentami uczelni europejskich (np. wyjazd studyjny dydaktyków i studentów do 

Toskanii w ramach współpracy z Fondazione Centro Arti Visive Di Pietrasanta 2017, plener ceramiczny 

dla nauczycieli akademickich i studentów, Univerzita Palackého, Olomouc, Czechy, 2021). 

Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia ASP w Gdańsku zgodnie z zapisami w umowach z uczelniami 

partnerskimi weryfikuje poziom języka angielskiego wyjeżdżających studentów i pracowników ASP. Dla 

studentów przeprowadzany jest dwuetapowy egzamin (pisemny i ustny), natomiast pracownicy 

pisemnie deklarują znajomość języka angielskiego lub języka danego kraju. Honorowane są również 

zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatów językowych.  

Duża część pracowników dydaktycznych porozumiewa się w języku angielskim bądź innym języku 

obcym. Uczelnia zapewnia pracownikom bezpłatne kursy języka angielskiego.                

 

SKALA I ZASIĘG MOBILNOŚCI I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ STUDENTÓW I KADRY 

Głównym polem umiędzynarodowienia jest działanie w ramach programu Erasmus +. Akademia Sztuk 

Pięknych w Gdańsku ma podpisanych prawie 100 umów z uczelniami zagranicznymi.  

Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia zajmuje się obsługą studentów oraz pracowników 

przyjeżdżających i wyjeżdżających, a także prowadzi działalność popularyzatorską programu Erasmus +.  

Program Erasmus + POWER, zapewnia podwyższone stawki stypendialne dla studentów w trudnej 

sytuacji materialnej oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami, co zapewnia równy 

dostęp do programów międzynarodowych. Z tego programu korzysta ok. 25% studentów 

wyjeżdżających z ASP w Gdańsku.  

Dla studentów przyjeżdżających organizowany jest Wellcome Day, którego celem jest integracja, 

zapoznanie z Uczelnią, miastem oraz wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Mogą oni liczyć także na 

wsparcie w ramach programu mentoringowego Buddy, w którym studenci ASP zgłaszają chęć udzielenia 

pomocy w organizacji przyjazdów studentów zagranicznych. Na kierunku Rzeźba spośród pracowników 

dydaktycznych został powołany Koordynator programu Erasmus+, którego zadaniem jest pomoc nowo 

przybyłym studentom zagranicznym, przybliżenie specyfiki Wydziału, poszczególnych zajęć, pomoc  

w wyborze przedmiotów i ułożeniu planu.  

Na Uczelni prowadzone są kursy nauki języka polskiego, podczas których przyjeżdżający studenci 

nabywają umiejętności porozumiewania się w stopniu podstawowym i zdobywają wiedzę dotyczącą 

kultury, historii i realiów życia codziennego w Polsce. Umożliwia to lepszą integrację ze środowiskiem 

akademickim naszej Uczelni. Studenci zagraniczni zapoznają się z systemem nauczania oraz możliwością 

kontynuowania studiów w Polsce.  

Kierunek Rzeźba na WRI ASP Gdańsk staje się z każdym semestrem coraz bardziej popularny wśród 

studentów z zagranicy. Do najchętniej wybieranych pracowni należą: Ceramika, Medalierstwo i Małe 

Formy Rzeźbiarskie, Rysunek Eksperymentalny oraz Pracownie Rzeźby.  

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat na kierunku Rzeźba w ramach programu Erasmus+ studiowało 28 

studentów z uczelni zagranicznych m.in.: • Mersin University (Turcja), • Academy of Fine Arts and 

Design, Ljubljana (Słowenia), • University of West Bohemia (Czechy), • Ecole Supérieure d'Art de Lorraine 

(Francja), • Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), • The Lviv National Academy of Arts 

(Ukraina), • Saimaa University of Applied Sciences (Finlandia), • Accademia di Belle Arti di Brera 

(Włochy), • Ostravská Univerzita v Ostrave (Czechy), • Západočeská Univerzita v Plzni (Czechy), 



  

Profil Ogolnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
5
4 

 

•Akadémia Umení v Banskej Bystrici (Słowacja), • Accademia di Belle Arti di Venezia (Włochy), •Univerza 

v Ljubljani (Słowenia), • Universidad de Granada (Hiszpania).  

W aktualnej sytuacji politycznej ASP w Gdańsku przyjmuje studentki z ogarniętej wojną Ukrainy. 

 

Wydział Rzeźby i Intermediów współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, m.in.: • University of 

the Arts Helsinki i • Saimaa University of Applied Sciences Imatra w Finlandii; • Akademią Sztuk Pięknych 

i VTDK w Wilnie; • Univerzita Palackého w Ołomuńcu i Technická Univerzita i Ostravska Univerzita  

v Ostravě, Czechy; • Ecole Supérieure d’Art et Design d’Orleans, Francja.  

Nawiązane kontakty skutkują wyjazdami, a pracownicy naukowo-dydaktyczni zapraszani są na 

konferencje, warsztaty i wystawy (np. cykliczny projekcie Dienos Dizaino – VTDK, International 

Conference on the Art of Drawing – Imatra City Hall w Finlandii, Sympozjum "Reconversion – les artistes 

pour le mouvement Emmaüs", Emmaüs, Orleans, Francja). Z powodu pandemii, wymiana uległa 

częściowo zawieszeniu, ale nie ustała i jest realizowana w innej formie m.in. wystaw online (np. Design 

after tomorrow organizowana przez VTDK Litwa w ramach Dizaino dienu’2021). 

W latach 2017-2022 z programu Erasmus + korzystali zarówno studenci jak i dydaktycy kierunku Rzeźba 

pomimo okresu pandemicznego. 

WYJAZDY STUDENTÓW KIERUNKU RZEŹBA NA UCZELNIE ZAGRANICZNE: 
• Accademia di Belle Arti di Brera (Włochy) 
• Universidade do Porto, Escola Superior Artistica do Porto (Portugalia) 
• EESAB Rennes (Francja) 
• Accademia di Belle Arti di Napoli (Włochy) 
• Universidade de Lisboa (Portugalia) 
• Akademia u Novom Sadu i Akademie Výtvarných Umění v Praze (Czechy) 
• Univerza v Ljubljani (Słowenia) 
Obecnie pięcioro studentów wyjechało na semestr letni na Accademia di Belle Arti di Napoli, Universidade  

de Lisboa, Akademia u Novom Sadu i Akademie výtvarných umění w Pradze 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH KIERUNKU RZEŹBA w ramach programu 

ERASMUS+:  
• Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie (Włochy) – warsztaty i wykład – mgr Marek Elsner, 2019 

• Vilnius Academy of Arts oraz Faculty of Telsiai (Litwa) – wystawy – prof. Jan Szczypka, 2019  

• Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija Wilno (litwa) – udział w konferencjach, wystawy – prof. ASP dr hab. 

Tomasz Sobisz, 2016-2019 

• Saimaa University Of Applied Sciences, Imatra, Finlandia – wykłady, udział w konferencji – prof. Robert 

Kaja, dr Marcin Plichta, prof. ASP Adriana Majdzińska, prof. ASP Sylwia Jakubowska-Szycik, mgr Sylwia 

Aniszewska, 2013-2018 

• Wydział Artystyczny Mersin University (Turcja) – wykłady i warsztaty prof. Ludmiła Ostrogórska, mgr Marek 

Elsner, 2018;  

• University of Ljubljana Faculty of Arts (Słowenia) – wykład prof. Katarzyna Józefowicz, 2017  

WYJAZDY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH poza programem ERASMUS+ 
• Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija Wilno (Litwa) – udział w konferencji, warsztaty, wystawy  

– prof. ASP dr hab. Magdalena Schmidt-Góra, prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 

• Sympozjum "Reconversion – les artistes pour le mouvement Emmaüs", Emmaüs, Orleans, France, 2019  

– prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska 

 

 



  

Profil Ogolnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
5
5 

 

UDZIAŁ WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY W PROWADZENIU ZAJĘĆ 

W ramach różnorodnej aktywności i organizowanych przez kierunek eventów na kierunku Rzeźba WRI 

gościli także pracownicy z międzynarodowych ośrodków akademickich:  

 prof. Remigija Vaitkute z Villnius Art Academy Faculty in Telsiai, (Litwa) w formule Visiting Profesor 

(pracownia gościnna) prowadziła dla studentów kierunku Rzeźba WRI zajęcia pt. Mokume – different view 

on metal art. Odbywały się w kilku blokach, w ciągu semestru letniego i zakończyły się zaliczeniem z oceną. 

Zajęcia zostały zwieńczone wystawami: prac studenckich powstałych w trakcie warsztatów oraz 

prezentacją pracowni prof. Remigii Vaitkute w przestrzeniach Małej Zbrojowni ASP w Gdańsku. Odbyły się 

również wykłady otwarte prowadzone przez prof. Remigiję Vaitkute, 2015 

 IV i V Międzynarodowa Konferencja dotycząca Problematyki Odlewnictwa Artystycznego – 2015-2016 

REFERATY I PREZENTACJE: prof. Juraj Sapara i dr Ivana Slavikowa – Akadémia umení Banská Bystrica, 

Słowacja, mgr Volodymyr Semkiv – Lviv Academy of Arts, Ukraina, prof. Eimantas Ludavičius – Vilnius 

Academy of Arts, Wilno, Litwa, prof. Remigija Vaitkute, prof. Marius Norkus, prof. Petras Gintalas  

– Vilnius Academy of Arts, Faculty of Telsiai, Litwa  

 Warsztaty studenckie w pracowni Ceramiki: Ceramika wypalana w wysokich temperaturach. Nicola 

Boccini – wykład pt. “Wykorzystanie porcelany i kamionki w sztuce multimedialnej i interaktywnej”, 2016 

 w ramach Międzynarodowej Konferencji Ceramiki „NA NOWO – kierunki rozwoju współczesnej ceramiki 

artystycznej” wykład wygłosił Jerry Hendershot z Jerry Hendershot, Tuscarora Pottery School, Nevada, 

USA i Virginia Pechard, ESAD, Orlean, Francja, 2017 

 Warsztaty formowania w technice Ceramic Shell prowadzone przez Davida Snoo Wilsona z Wielkiej 

Brytanii, założyciela Ore and Ingot, 2018 

 cykl Międzynarodowych Konferencji Rysunku pt. Rysunek – zapis uniwersalny N° 1 i 2 w ramach badań 

naukowych Katedry Rysunku w latach 2018-2019, zaproszeni prelegenci zagraniczni: prof. Radoslaw 

Gryta Saimaa University of Applied Sciences Imatra, Finlandia, prof. Pernilla Lindholm Czapnik University 

of the Arts Helsinki Finlandia, dr Jaroslav Daveiko Vilnius College of Technologies and Design Wilno Litwa, 

mgA. Robert Buček Uniwersytet Palacko, Ołomuniec, Czechy i inż. arch. Tadeáš Goryczka Fakultá stavebni 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava Słowacja; 

 Międzynarodowa Konferencja Skala dłoni – 6.XI.2019 – wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się: 

światowej sławy architekt prof. Juhani Pallasmaa z Finlandii – wystąpienie pt. "The Thinking Hand: 

embolied and existential wisdom in art” oraz rzeźbiarz prof. Radosław Gryta z Saimaa University of 

Applied Sciences Imatra, Finlandia – wystąpienie pt. “Skala – rozmyślania na temat”, miejsce: Audytorium 

ASP (transmisja na PATIO ASP)  

 Wykład inauguracyjny Juhani Pallasmaa z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa na wniosek Wydziału 

Rzeźby i Intermediów – 13.X.2021 

 W marcu 2022 roku, w ramach mobilności dydaktycznej programu Erasmus+, z cyklem wykładów, 

prezentacji i warsztatów przyjedzie prof. Nesrin Yesilmen, prodziekan Wydziału Sztuki i Projektowania 

Mardin Artuklu University w Turcji. Obszarem jej pracy artystycznej są "rzeźby do noszenia" wykonane  

z ceramiki, gliny i metalu. Tytuły wykładów: 1. „Medallic art and small sculptural forms Alexander Calder’s 

wearable sculptures” 2. „Ceramıcs jewelry in 21st century as an example of wearable art” oraz warsztaty: 

„The use of alternative materials in wearable sculpture” 

ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 7 

KR 7_zał.1.1_Studenci wyjeżdzajacy_Erasmus 

KR 7_zał.1.2_Studenci przyjeżdżajacy_Erasmus 

KR 7_zał.1.3_Uczelnie partnerskie_ASP Gdańsk                                          
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WYSTAWY i REALIZACJE MIĘDZYNARODOWE 

Znaczącą częścią procesu umiędzynarodowienia na kierunku Rzeźba są działania wynikające z inicjatywy 

pracowników dydaktycznych, takich jak sympozja, plenery, warsztaty, wystawy i konferencje  

o charakterze międzynarodowym, dla przykładu: Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze International 

Art Casting Workshops (od roku 2001), Międzynarodowy Plener rzeźbiarsko-malarskie i Pole Sztuk  

w Rodowie (od roku 1990), cykl wystaw zagranicznych pt. Metal Art., cykl Międzynarodowych 

Konferencji Rysunku pt. Rysunek – zapis uniwersalny 2017 i 2018, warsztaty wypalania ceramiki Mini 

raku „Atelier du Grillon” w Orleanie Francja i VTDC Wilno, 2019.  

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 7 

KR 7_zał.2_Organizacja wydarzeń mied̨zynarodowych_kier. Rz 

Udziały pracowników w wystawach zagranicznych oraz prestiżowych konkursach artystycznych to 

kolejna ścieżka umiędzynarodowienia kierunku. W latach 2016-2022 pracownicy kierunku Rzeźba wzięli 

udział w ponad 50 wystawach poza granicami kraju. 

Dydaktycy realizują swoje projekty artystyczne podczas sympozjów rzeźbiarskich oraz tworzą dzieła na 

zamówienie inwestorów w wielu miejscach Europy i na świecie.  

NAJWAŻNIEJSZE REALIZACJE MIĘDZYNARODOWE 

 Realizacja cyklu rzeźb ceramicznych podczas Stypendialnej rezydencji artystycznej w ramach 17 

Sympozjum Ceramicznej Rzeźby Hundisburg, Technisches Denkmal Ziegelei Hundisburg, Niemcy –  

mgr. Marek Elsner, 2020 

 Realizacja monumentalnych rzeźb w granicie w ramach pleneru Baltic Stone Symposium, Imatra Finland 

oraz umieszczenie ich w przestrzeni publicznej miasta Imatra w Finlandii w roku 2021-22. 

Prace dydaktyków: prof. ASP dr hab. Dariusza Sitka, dr Marcina Plichty, prof. Roberta Kai,  

prof. ASP dr hab. Adriany Majdzińskiej (Reminiscence), as. Daniela Sobańskiego oraz absolwentów: 

Klaudii Nachumeniuk, Arkadiusza Gieniusza, Marianny Marszałkowskiej, 2015-2018 

 Realizacja dwóch rzeźb Tree/Drzewo, Heart/Serce podczas XXIV Sympozjum w Artcolony Cered 

Postcard – coroczny festiwal Art Picnic, Kossuth u 28 Cered, Węgry – dr Mariusz Burdek, 2019 

 Popiersie rzymskie – zrealizowane w sztucznym kamieniu na postumencie ze stali, wymiary: 205/70/60 

cm Basilica dei Santi XII Apostoli, Piazza dei Santi Apostoli. Rzym, Włochy, prof. ASP dr hab. Tomasz 

Sobisz, 2018 

 Portret papieski – Kazachstan, Astana Centrum Kultury i Dialogu im. Jana Pawła II, 2018  

– prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz  

 Realizacja monumentalnej rzeźby pt. Nuntius w przestrzeni publicznej podczas Freiluftgalerie Laa 

Skulpturen und Plastiken, Laa an der Thaya w Austrii, 2018 – prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska 

 Portal – realizacja snycerska – Norwegia, 2017 – dr Marcin Plichta 

 Realizacja monumentalnej rzeźby z brązu w przestrzeni publicznej International Sculpture 

Park/Guangzhou Shi, Panyu Qu, Hualongzhen, Jinshan Ave Kanton Guangdong Sheng, Chiny  

– współautorzy: prof. Stanisław Radwański i prof. ASP dr hab. Małgorzata Wiśniewska, 2016 

 Wspólne z VTDK w Wilnie działania performatywne oraz prezentacje rzeźby i rysunku – Forum Gdańsk 

2020 w ramach „Dni Wilna w Gdańsku” oraz w centrum Wilna w ramach „Dni Gdańska w Wilnie”. Obecnie 

prowadzony jest wspólny projekt międzynarodowy związany z 700-leciem Wilna, który będzie 

realizowany na historycznej Górze Giedymina w latach 2022-2023 – prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz 

Pełna lista osiągnięć międzynarodowych:  

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 4: KRYT 4_zał.3.2_Osiag̨niec̨ia mied̨zynarodowe_kadra kier. Rz 
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 MONITOROWANIE STOPNIA UMIĘDZYNARODOWIENIA  

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom z udziałem studentów, a wyniki 

tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących, służąc ciągłemu rozwojowi i poszerzaniu 

oferty kierunku Rzeźba również w tej dziedzinie. Statystyki wyjazdów studentów i pracowników  

w ramach programu Erasmus + prowadzi Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia. Studenci  

i nauczyciele akademiccy są informowani (strona internetowa, promocja Biura, bezpośrednie rozmowy) 

i zachęcani (wsparcie stypendialne) do międzynarodowej mobilności. Dzięki wsparciu oraz 

dofinansowaniu rośnie liczba projektów z udziałem dydaktyków i studentów kierunku Rzeźba  

o charakterze międzynarodowym realizowanych przez wszystkie Katedry kierunku. 
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KRYTERIUM 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym 

lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 
  

Studenci kierunku Rzeźba mogą korzystać z wielu form wsparcia naukowego, artystycznego, 

zawodowego i społecznego. Cała koncepcja kształcenia oraz organizacja studiów i towarzysząca jej 

działalność administracyjna ukierunkowana jest na studentów i ich wszechstronny rozwój. 

Motywowanie studentów do rozwoju, wspieranie ich w poszerzaniu kompetencji ma charakter 

kompleksowy. Rokrocznie na początku roku akademickiego organizowane są spotkania informacyjne  

z Prodziekanem dla studentów I roku, mające na celu wprowadzenie w system studiów i przekazanie 

informacji na temat procesu kształcenia, obowiązujących zasad oraz możliwych form aktywności  

i wsparcia. 

SYSTEM WSPARCIA RÓŻNYCH GRUP STUDENTÓW 

Akademia i kierunek Rzeźba zapewnia studentom różne formy wsparcia na wielu płaszczyznach. 

Szczególnej pomocy wymagają osoby z dysfunkcjami. W ramach wsparcia tych osób Zarządzeniem nr 

70/2021 z dnia 15.11.2021 r. Rektor ASP powołał Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami. 

Formy pomocy udzielane w ramach pracy pełnomocnika: 

• dostosowanie form egzaminów i zaliczeń do możliwości studenta/doktoranta, zmiana warunków 

uczestnictwa w zajęciach 

• udogodnienia umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni: 

np. wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do potrzeb 

• pomoc przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnością, 

• zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację 

• likwidacja barier architektonicznych 

• udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób  

z niepełnosprawnościami 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl)  

Od 2019 roku funkcjonuje na Uczelni system wsparcia psychologicznego. Studenci ASP mogą skorzystać 

z bezpłatnych konsultacji psychologa. Z racji pandemii zorganizowano dodatkowe dyżury specjalisty 

zapewniające wsparcie i porady psychologiczne dla studentów w tym trudnym okresie. Na stronie ASP 

są podane informacje na ten temat, a także kontakty do instytucji, które umożliwiają uzyskanie pomocy 

psychologicznej w różnych sytuacjach życiowych. 

https://asp.gda.pl/studenci/dyzur-psychologiczny-dla-studentow-asp,547 

W ramach dostosowywania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku 

Wielkiej Zbrojowni przeprowadzono remont i modernizację: 

• modernizacja węzłów sanitarnych 

• 2 windy osobowe 

• podjazdy dla wózków w całym budynku 

• w strefie wejścia podnośnik dla osób na wózkach oraz system przywoławczy umożliwiający 

korzystanie z transportera po schodach o różnym nachyleniu 

• system czytelnej informacji wizualnej o infrastrukturze budynku 

Dostosowywanie infrastruktury budynku Małej Zbrojowni – w KRYTERIUM 6. 

 

https://asp.gda.pl/studenci/dyzur-psychologiczny-dla-studentow-asp/pelnomocnik-ds-osob-z-niepelnosprawnosciami,548
https://asp.gda.pl/studenci/dyzur-psychologiczny-dla-studentow-asp,547
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WSPARCIE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE  

Kierunek Rzeźba oferuje studentom wsparcie w procesie uczenia się na różnych płaszczyznach i w wielu 

formach. 

Należy do nich pomoc w zakresie: 

• poszerzania możliwości i umiejętności technologiczno-warsztatowych dzięki unowocześnianiu  

i doposażaniu zaplecza sprzętowo-technologicznego w pracowniach 

• zdobywania wiedzy oraz umiejętności kreacyjno-technologicznych poprzez organizację 

dodatkowych warsztatów, wykładów, konferencji  

• wprowadzania i rozwoju działalności naukowej poprzez włączanie studentów w projekty 

badawcze pracowników kierunku oraz działalności artystyczno-badawczej w ramach kół 

naukowych 

• zdobywania kompetencji społecznych dzięki promocji, organizacji zewnętrznych wystaw, 

konkursów, konfrontacji 

• rozwoju internacjonalizacji procesu kształcenia dzięki wyjazdom w ramach programu Erasmus+, 

udziałach studentów w międzynarodowych plenerach, sympozjach i wystawach 

• systemu motywowania studentów i wsparcia materialnego dzięki bogatej ofercie stypendialnej  

i organizowaniu konkursów  

• dodatkowych konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi pracownie i zajęcia 

teoretyczne dzięki nowym sposobom pracy online wprowadzonymi w okresie pandemii 

(prowadzący z pomocą asystentów zapewniają wsparcie nie tylko dotyczące dydaktyki, ale 

również w sprawach osobistych, poprzez gotowość do rozmów oraz życzliwość i otwartość na 

problemy)  

Studenci mają dostęp do oprogramowania w postaci bezpłatnych licencji programów np. Blender, 

Gravity Sketch czy OpenOffice. Komputery w pracowni komputerowej są wyposażone w programy: 3ds 

Max, ZBrush, pakiet Adobe. Wszyscy studenci mają dostęp do bezpłatnego oprogramowania Google 

Workspace umożliwiającego m.in. komunikację, zdalne nauczanie oraz możliwość wykorzystania 

podstawowych narzędzi Office. 

W trosce o rozwój artystyczno-naukowy studentów pracownie są stale doposażane w nowe sprzęty 

i najnowsze dostępne technologie. Są to m.in. przygotowanie do pracy z oprogramowaniem 3D, 

tworzenie warunków do zdobywania umiejętności w zakresie generowania modeli w oparciu drukarki 

3D, frezarki, CNC i plotery. Urządzenia sterowane cyfrowo pozwalają na budowanie modeli od kilku 

centymetrów do kilku metrów, dając możliwość zdobycia doświadczenia w operowaniu skalą. 

Nowoczesne piece do ceramiki i do wytopu metali, przygotowują studentów do zgłębiania technologii 

ceramiki i odlewnictwa, co zwiększa potencjał artystyczny i zawodowy po ukończeniu studiów. 

W ramach studiów na kierunku Rzeźba studenci mają zapewniony bezpłatny dostęp do podstawowych 

materiałów rzeźbiarskich – glina modelarska, glina ceramiczna (różne rodzaje) oraz szkliwa ceramiczne, 

gips budowlany i ceramiczny do form i odlewów, pręty i elementy metalowe do wykonywania 

konstrukcji rzeźb, pręty, blachy i profile metalowe do rzeźb spawanych, metal (brąz, cynk) do odlewów 

plakiet i małych form rzeźbiarskich oraz patyny do metalu, materiał do drukarek cyfrowych 3D, styropian 

do plotera wielkoformatowego, żywice i silikony do nauki technik tworzyw sztucznych, drewno i kamień 

w pracowni Technik Rzeźbiarskich oraz w pracowniach dyplomujących.  

Aby studenci mogli poznać i bezpiecznie korzystać z każdej dostępnej technologii, organizowane są 

dodatkowo szkolenia, plenery oraz warsztaty: 
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• oprócz szkolenia BHP dla wszystkich studentów I roku, dodatkowe przeszkolenie pracy 

elektronarzędziami oraz narzędziami do obróbki ręcznej w ramach wszystkich pracowni rzeźby, 

pracowni technik rzeźbiarskich, technologii i specjalizacji 

• warsztat obróbki metalu i kuźnia  

• warsztaty oraz plenerowe wypały ceramiczne w technice raku 

• pokazy kowalstwa artystycznego 

Studenci są zapraszani do wielu projektów badawczych dydaktyków kierunku Rzeźba, między innymi: 

 Projekt SKALA – konferencja dotycząca zagadnień skali w rzeźbie w ramach projektu organizowanego przez 

Katedrę Specjalizacji, wydarzenia towarzyszące: warsztaty studenckie i wystawy – 2019 

 Projekt artystyczno-badawczy Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz Wydziały Rzeźby i Intermediów we 

współpracy z partnerem zewnętrznym. 1. Realizacja siedzisk – „Międzywydziałowe warsztaty dla studentów 

ASP w Gdańsku Going upstream – projekt siedziska dla osiedla budowanego przez firmę Vastint 2018” 

zaprojektowanych przez studentki PiOP Natalię Magalską i Mariannę Grabską, V – XI 2019 2. Creative City – 

Gdańsk 2019. Rzeźba dla Brzeźna – prof. Robert Kaja ze studentkami 

 Projekt Katedry Rysunku pt. RE-INTERPRETACJA SĄDU OSTATECZNEGO HANSA MEMLINGA (II część projektu 

Rysunek tradycja v technologia) – miał na celu zainteresowanie studentów największym zabytkiem sztuki, 

będącym w posiadaniu Muzeum Narodowego w Gdańsku – Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga  

i współczesnym odniesieniem się do niego. Efektem było powstanie wielkoformatowego rysunku autorstwa 

24 studentów kierunku Rzeźba, ASP we Wrocławiu i ASP w Krakowie; pokaz w ramach Nocy Muzeów 2021 

 Warsztaty i plenery w ramach badań nad technologiami i technikami rzeźbiarskimi, m.in.: Geometria 

kamienia, Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze, Geometria metalu  

Promocja aktywności studentów realizowana jest za pomocą publikacji oraz umieszczania aktualnych 

informacji na stronie Uczelni Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl), zakładce Aktualne 

wydarzenia | Zbrojownia Sztuki oraz w mediach społecznościowych: Facebook (20+) Rzeźba ASP Gdańsk 

| Facebook , Instagram Rzeźba ASP Gdańsk (@rzezbaaspgdansk) • Zdjęcia i filmy na Instagramie 

Kierunek Rzeźba organizuje cykliczne pokazy twórczości swoich studentów, którym towarzyszą 

okolicznościowe wydawnictwa (katalogi, foldery). Prezentacje odbywają się zarówno w przestrzeni 

Akademii – np. Galeria Kultura ma wiele twarzy w Zbrojowni Sztuki, jak i poza nią. Wiele wystaw miało 

miejsce we współpracy ze stowarzyszeniem WL4 Przestrzeń sztuki, Galerią Refektarz, Galerią Debiut, czy 

Gdańską Galerią Miejską w ramach cyklu Głęboka woda.  

Studenci aktywnie biorą udział w konkursach, wystawach i przeglądach o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym (w latach 2017-2022 udział w ok. 80 wystawach), gdzie zdobywają stypendia, 

nagrody i wyróżnienia, co jest najlepszym wyznacznikiem wysokiego poziomu i skuteczności kształcenia. 

Dla przykładu w 2021 roku podczas VI Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. Prof. 

Kopczyńskiego w Poznaniu pięć studentek Pracowni Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich 

otrzymało główne nagrody; dyplom Natalii Gwiazdowskiej uzyskał Grand PRIX na Interdyscyplinarnym 

Festiwalu Sztuk w Żyrardowie artNOBLE.  

Wydarzeniem o randze ogólnopolskiej, będącym od lat sztandarową inicjatywą naszej Uczelni, jest 

wystawa konkursowa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, odbywająca się w przestrzeniach 

Zbrojowni Sztuki ASP w Gdańsku, na której corocznie nasi dyplomanci zdobywają laury (np. 2021  

– Klaudia Nachumeniuk – Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni i nagroda CSW Łaźnia, 2019 – Natalia 

Magalska – nagroda CSW Łaźnia i Nagroda Prezydenta Miasta Gdańsk, 2018 – Aleksandra Józefów  

– wyróżnienie honorowe). Wydarzenie to nie ma sobie równych na terenie Polski pod względem 

prestiżu, a także promocji.  

 

https://asp.gda.pl/
https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia?search=&eventPlace=0&faculty=4&view=tiles
https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia?search=&eventPlace=0&faculty=4&view=tiles
https://www.facebook.com/rzezbaaspgdansk
https://www.facebook.com/rzezbaaspgdansk
https://www.instagram.com/rzezbaaspgdansk/?hl=pl
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ZAŁĄCZNIKI: KRYTERIUM 8: 

KR 8_zał.1.1_Osiągnięcia studentów Kier. Rz_2016-2022 

KR 8_zał.1.2_Aktywnosći studentów_wystawy_warsztaty_2016-2022 

  

Inną formą wspierania aktywności studenckiej i pomocy w zdobywaniu kompetencji badawczych są Koła 

Naukowe. Do końca 2021 w ramach kierunku Rzeźba działały trzy koła: SPAW, TYGIEL oraz ATRAKTOR. 

Opiekunami kół naukowych są młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni. Studenci mogą dobrowolnie 

należeć do dowolnego Koła Naukowego, również w ramach innych Wydziałów (np. kilkoro studentów 

kierunku należy do Międzywydziałowego Koła Teatru TeART). 

 Koła Naukowe SPAW: założone w 2013. W roku akademickim 2021/22 należy do niego ok. 16 

studentów kierunku Rzeźba, jest też otwarte dla studentów z innych kierunków. Głównym celem 

badawczym jest poszerzanie wiedzy studentów oraz umiejętności na różnych płaszczyznach, 

realizacja projektów wystawienniczych, konferencji oraz warsztatów. SPAW współpracuje  

z różnymi instytucjami kultury i nauki, osobowościami oraz uczelniami, m. in.: z Politechniką 

Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Kołem Naukowym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

POZIOM 2, Instytutem Teatru Przedmiotu w Policznej, Galerią Brama Nizinna Bastion Kultury, 

Galerią Sztuka Wyboru, OTOZ ANIMALS (np. wystawa „Biało-Czarna Mariacka”, Galeria 

Mariacka, Gdańsk – 2016; wysłanie obiektu rzeźbiarskiego w stratosferę zakończony realizacją 

filmu pt. „Rzeźba w stratosferze” – współpraca z Kołem Naukowym „SimLE” działającym przy 

Politechnice Gdańskiej – 2018; organizacja międzyuczelnianych warsztatów z Teatrem 

Przedmiotu „Teatr Walny” wraz z Kołem Naukowym „Poziom 2” z ASP we Wrocławiu, 2018). 

W 2019 Koło Naukowe Spaw pod opieką prof. ASP Małgorzaty Kręckiej-Rozenkranz zostało 

finalistą Konkursu dla Najlepszego Koła Naukowego Pomorskich uczelni Czerwona Róża. 

 Koło Naukowe ATRAKTOR – jako cele badawcze zakłada realizację projektów wystawienniczych, 

konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych z naciskiem na dostęp dla szerokiej publiczności. 

Koło ma na celu zwiększenie integracji międzywydziałowej Akademii, dąży do prowadzenia 

działalności między instytucjami kultury i nauki, integrując środowiska kulturalne i akademickie. 

W ostatnich latach zwiększył się też nacisk na prowadzenie relacji międzynarodowych.  

Najważniejsze osiągnięcia: udział w Festiwalu nowej sztuki Labirynt 2021 (Frankfurt – Słubice); 

wystawa sztuki współczesnej; Sztuka 2021; organizacja (we współpracy z Instytutem Psychologii 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) Konferencji pt. Sąsiad niewolnik. 

Północnokoreańscy robotnicy przymusowi w Polsce. (PATIO ASP), udział w wystawie 

pokonferencyjnej (Kolonia artystów, Gdańsk), 2019; 

 Koło Naukowe TYGIEL – działa od 2018 roku. Główne założenia i cele to zgłębianie  

i rozpowszechnianie tematu małej formy przestrzennej oraz tradycyjnych i nowoczesnych 

technik odlewniczych, rozwijanie współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, 

popularyzacja małej formy wśród studentów ASP i poza nim (min. udział w konkursach, 

organizacja wystaw, aukcji charytatywnych, warsztatów i plenerów). Koło promuje kierunek 

Rzeźba i ASP w Gdańsku poprzez organizowanie warsztatów dla studentów oraz osób  

z zewnątrz, zapraszając do współpracy instytucje nie związane w bezpośredni sposób z edukacją 

artystyczną. 

Obecnie do koła naukowego należy 13 osób, w tym 1 studentka z Wydziału Malarstwa. 
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Do najważniejszych aktywności Koła należy udział w międzynarodowych wystawach: 

International Medallic Art Exhibition 2021 i 2020 w Japonii, INTERNATIONAL MEDALLIC PROJECT 

2020 – Future for nature i 2021 – Metamorphosis. 

 

W ramach poszerzania wiedzy i kompetencji społecznych kierunek organizuje i dofinansowuje wyjazdy 

naukowo-edukacyjne dla studentów. Pod opieką młodszych pracowników dydaktycznych studenci 

poszczególnych pracowni mogli zwiedzić w ostatnich latach krajowe i europejskie muzea i ośrodki 

artystyczne m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Berlinie, Wiedniu, Florencji, Pizie, 

Pietrasanta we Włoszech, Imatra w Finlandii. 

W ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus +, wspierającego mobilność środowisk 

akademickich, studenci odbywają studia na uczelniach partnerskich w Europie.  

Program Erasmus + dba o równość szans, zapewniając podwyższone stawki stypendialne dla studentów 

ze środowisk defaworyzowanych oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami.  

Studenci ASP w Gdańsku korzystają również z wymiany międzyuczelnianej, w ramach podpisanych 

porozumień z uczelniami: Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz 

Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. 

Decyzję o wymianie studentów podejmują każdorazowo Dziekani wydziałów prowadzących analogiczne 

lub pokrewne kierunki po obustronnej akceptacji programu studiów (dotyczy studentów po ukończeniu 

II roku). 

W 2021 roku został otworzony sklep internetowy ASP w Gdańsku, gdzie studenci oraz absolwenci 

Uczelni mogą sprzedawać swoje prace.  

Sklep Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (sklepasp.pl) 

 

SYSTEM MOTYWOWANIA STUDENTÓW 

Program stypendialny uwzględnia pomoc materialną dla studentów oraz buduje system motywacyjny. 

Dodatkowo na Wydziale Rzeźby i Intermediów w ramach współpracy z Biurem Prezydenta Miasta 

Gdańska ds. Kultury w latach 2015-2019 przyznawana była doroczna Nagroda Prezydenta Miasta 

Gdańska dla najlepszego studenta kierunku. WRI ma możliwość rekomendowania najzdolniejszych 

studentów do otrzymywania zewnętrznych stypendiów naukowych, tj. od władz miejskich, 

wojewódzkich i ministerialnych. Co roku nasi studenci otrzymują Stypendia Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne, które jest najbardziej prestiżowym stypendium  

w kraju – w roku akademickim 2021/2022 otrzymały je dwie studentki z kierunku Rzeźba. 

STYPENDIA SOCJALNE 
 stypendium socjalne – przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

 zapomoga – dla studentów w trudnej sytuacji życiowej 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych 

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNO-NAUKOWE 
• Stypendium rektorskie – dla najlepszych studentów (wysoka średnia ocen, wyróżniające się 

osiągnięcia artystyczno-naukowe) – w roku akad. 2020/21 – 5 osób z kierunku Rzeźba (7%) 
• Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita  
• Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu  

https://sklepasp.pl/
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• Stypendium miasta Gdyni  
• Stypendia Marszałka Województwa za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla 

studentów na rok akademicki 
• Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla studentów  
• Stypendia pomostowe  

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej ASP 

https://asp.gda.pl/studenci/stypendia,58 

Głównym źródłem informacji o systemie wsparcia jest strona internetowa Uczelni, a także pracownicy 

Działu Kształcenia oraz Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich. 

ZAŁĄCZNIK: KRYTERIUM 8 

 KR 8_zał.2_Stypendia_2020_2021  

  

SKARGI i WNIOSKI ZGŁASZANE PRZEZ STUDENTÓW 

Skargi rozpatruje Dziekan Wydziału, student może także wysłać skargę w formie pisemnej do Prorektora 

ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich, Rektora i/lub Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 

sprawującego nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem i wdrażaniem Systemu Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

  

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW 

Jednostką odpowiedzialną za obsługę administracyjną toku studiów na poziomie uczelni jest Dział 

Kształcenia, w którego skład wchodzą: Sekcja Toku Studiów (STS) oraz Sekcja Organizacji Kształcenia 

(SOK) oraz samodzielne Stanowisko ds. pomocy materialnej i rekrutacji. Pracownicy tych jednostek 

oferują studentom kompetentne wsparcie administracyjne i przekazują niezbędne informacje.  

STS zajmuje się organizacją procesu kształcenia studentów, sprawami administracyjnymi, procedurami 

dyplomowymi, przeniesieniami, opłatami, ubezpieczeniami i wymianą międzyuczelnianą.  

SOK zajmuje się m. in. obsługą adaptacyjną Wydziału, obsługą administracyjną i organizacyjną prac 

Wydziału oraz postępowaniem rekrutacyjnym.  

Prodziekan ds. kierunku Rzeźba zajmuje się sprawami studenckimi (godziny przyjęć studentów: wtorki 

10.00 – 14.00), współpracuje również z Samorządem Studenckim. 

Od roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzono obowiązek 

elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu informatycznego  

– indeks elektroniczny, który zawiera m.in.: poświadczenia wpisów na semestr, informacje o 

udzielonych urlopach, skreśleniach z listy studentów, wznowieniach, przeniesieniach, listy kursów/grup 

kursów realizowanych w poszczególnych semestrach przez studenta – wraz z ocenami z zaliczeń oraz 

egzaminów. 

Uczelnia zapewnia studentowi oraz wykładowcy dostęp do dokumentacji przebiegu studiów 

prowadzonej w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto w Panelu Studenta/Pedagoga  

w systemie Akademus (na stronie internetowej akademus.asp.gda.pl).  

 

BEZPIECZEŃSTWO i PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 

https://asp.gda.pl/studenci/stypendia,58
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Prawa i obowiązki studenta ASP określa Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  

§ 8-13 (dostępny na: https://bip.asp.gda.pl/artykul/111/1602/regulamin-studiow-akademii-sztuk-

pieknych-w-gdansku ) 

W roku 2021 powstał Kodeks Etyki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (przyjęty przez Senat ASP 

Uchwałą nr 7/2021 z dn. 24.02.2021) określający podstawowe wartości, prawa i wolności, na których 

opierają się ład społeczny i relacje międzyludzkie w Akademii. Przestrzeganie tych praw jest obowiązkiem 

wszystkich Osób Studiujących i Osób Zatrudnionych w Akademii. Celem Kodeksu Etyki jest 

zagwarantowanie takich warunków procesu kształcenia, w których wolność artystyczna, kreatywność  

w nauczaniu oraz swoboda ekspresji praktykowane są w sposób odpowiedzialny, etyczny oraz 

zapewniający poszanowanie podstawowych praw i wolności wszystkich Osób Studiujących i Osób 

Zatrudnionych w Akademii. Bez względu na szczególny charakter Akademii i stosowane metody 

nauczania, każda Osoba Studiująca i Osoba Zatrudniona w Akademii ma bezwzględne prawo do bycia 

traktowanym z szacunkiem oraz do poszanowania swojej godności, wolności sumienia, nietykalności 

cielesnej, intymności, prywatności i poczucia bezpieczeństwa. Kodeks mówi o braku akceptacji dla 

dyskryminacji i nierównego traktowania, zakazie molestowania, nękania i zastraszania Osób będących 

członkami społeczności akademickiej. Osoby studiujące w Akademii mają prawo do merytorycznej, 

rzetelnej, zgodnej z przedstawionymi wcześniej kryteriami i sprawiedliwej oceny swoich umiejętności  

i postępów w nauce i pracy oraz swobodnej ekspresji własnej osobowości. 

Kodeks Etyki jest dostępny: https://bip.asp.gda.pl/uchwala/553/7-2021 

Na Akademii istnieją następujące instytucje chroniące prawa studentów: Rzecznik Praw Studenckich 

oraz Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów.  

Głównym zadaniem Rzecznika Praw Studenta jest obrona interesów studentów poprzez podejmowanie 

interwencji i kampanii informacyjnych. Obecnie wybrana na 2 letnią kadencję Rzeczniczka dyżuruje raz 

w tygodniu w gmachu głównym ASP.  

https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1713/zarzadzenie-nr-62-2021 

W przypadku wniesienia skargi przez studenta Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, wybierany 

przez Rektora na 4 letnią kadencję, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i ewentualnie kieruje 

sprawę do Komisji dyscyplinarnej ds. studentów, w celu przeprowadzenia postępowania 

dyscyplinarnego (wyjaśnienie i rozwiązanie spraw konfliktowych i ewentualnego ukarania winnych).  

Zanim jednak zostaną wdrożone procedury prawne, każdorazowo i indywidualnie podejmuje się próby 

mediacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Odbywa się to na poziomie kierowników pracowni,  

a następnie władz kierunków, Wydziałów i Uczelni. Każda Osoba będąca członkiem społeczności 

akademickiej, która uważa, że była ofiarą praktyk niedopuszczalnych przez Kodeks Etyki, może liczyć na 

pomoc ze strony Akademii przez rzetelne zbadanie i wyjaśnienie okoliczności oraz ewentualne dalsze 

działania. 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA:  

UZ_zał.10_Zał nr 1 do Uchwały nr 7/2021_Kodeks Etyki ASP w Gdańsku  

UZ_zał.5_Regulamin Studiów ASP_Uchwała 20_2021 

  

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM STUDENCKIM I ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego działa zgodnie ze Statutem Uczelni na podstawie 

Regulaminu Samorządu Studenckiego, reprezentuje wszystkie wydziały ASP. Samorząd Studencki jest 

uprawniony do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów, m.in. 

https://bip.asp.gda.pl/artykul/111/1602/regulamin-studiow-akademii-sztuk-pieknych-w-gdansku
https://bip.asp.gda.pl/artykul/111/1602/regulamin-studiow-akademii-sztuk-pieknych-w-gdansku
https://bip.asp.gda.pl/uchwala/553/7-2021
https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1713/zarzadzenie-nr-62-2021
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opiniowania regulaminów, planów zajęć oraz koordynacja prac Studenckich Komisji Stypendialnych. 

Studenci Samorządu reprezentują ASP w Gdańsku w Forum Studentów Uczelni Artystycznych. 

Uczelnia monitoruje system wsparcia studentów poprzez: 

 współpracę z przedstawicielami Samorządu Studenckiego 

 stały i bezpośredni kontakt i rozmowy pracowników dydaktycznych i administracyjnych ze 

studentami, który jest specyfiką naszej Uczelni w związku z pracą z małymi grupami studenckimi 

 analizę ankiet (Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich). Ankiety są anonimowe, 

od czasu pandemii przeprowadzane w formie elektronicznej. Oprócz opiniowania poszczególnych 

przedmiotów i prowadzących, zawierają sugestie zmian w kształceniu, a także inne uwagi np. 

dotyczące infrastruktury 

 rozpatrywanie uwag i wniosków przedstawicieli studentów w uczelnianych i wydziałowych 

komisjach 

  

ZASADY FINANSOWANIA KÓŁ NAUKOWYCH I SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII SZTUK 
PIĘKNYCH W GDAŃSKU 
 
Zgodnie z Ustawą z dn. 20.VII.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z pózn. zm. Rozdział 4 Art. 110 
p. 5 i Art. 111 p. 5 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zapewnia środki finansowe na działalność 
Samorządu Studenckiego oraz Kół naukowych.  
Na początku roku budżetowego Prorektor ds. kształcenia, studenckich i doktoranckich, pod którego 
opieką znajdują się organizacje studenckie, otrzymuje odrębne, określone kwotowo budżety na 
działalność organizacji studenckich, Samorządu oraz Kół Naukowych. Propozycję budżetów 
przygotowuje Dyrektor Finansowy Uczelni w porozumieniu z Rektorem.  
W zależności od przedłożonej propozycji, na podstawie przedstawionych przez organizacje sprawozdań 
i planów na kolejny rok, Prorektor akceptuje wysokość budżetów lub może wnioskować o ich 
zwiększenie.  
Prorektor ds. kształcenia, studenckich i doktoranckich pełni pieczę nad realizacją wydatków. 
 
Samorząd Studencki 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego otrzymuje na początku roku informację o wysokości 
przyznanego budżetu na dany rok. Przewodniczący może wnioskować do Rektora o zwiększenie kwoty 
na podstawie szczegółowego planu działań na dany rok. Dodatkowo, z budżetu Biura Rektora 
finansowane są Juvenalia Studenckie, organizowane każdego roku wspólnie z innymi uczelniami 
gdańskimi. 
W styczniu każdego roku Przewodniczący Samorządu zobowiązany jest do złożenia sprawozdania 
merytorycznego i finansowego. 

Koła Naukowe 

Budżet na działalność kół naukowych jest dzielony pomiędzy wszystkie czynne koła na początku roku 
kalendarzowego. Podziału środków dokonuje Prorektor ds. kształcenia, studenckich i doktoranckich w 
porozumieniu z koordynatorem kół naukowych na podstawie sprawozdań z działalności kół oraz 
przedstawionych planów działań na rok bieżący. Przy podziale środków brane są pod 
uwagę zrealizowane zadania w roku ubiegłym, ich znaczenie, oddziaływanie i wartość naukowa, staż 
koła, liczba członków oraz zaangażowanie w upowszechnianie nauki - udział w otwartych wydarzeniach 
organizowanych przez uczelnię oraz udział w zewnętrznych przedsięwzięciach upowszechniających 
działalność twórczą lub projektową oraz edukacyjną, a także przedstawione plany na kolejny rok.  
Koła naukowe, które rozpoczynają swoją działalność w danym roku mogą liczyć na tzw. dofinansowanie 
„na start” i otrzymują jednakową kwotę na rozpoczęcie działalności. Z budżetu na działalność kół 
naukowych wyodrębniona zostaje również niewielka kwota rezerwy, która pozostaje w dyspozycji 
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Prorektora i jest przeznaczona na dofinansowanie odrębnych wniosków od kół naukowych, na 
konkretne, wcześniej nie planowane cele. 
Corocznie w listopadzie koordynator weryfikuje stan wydatków oraz plany poszczególnych kół. 
Niewykorzystane środki przechodzą do wspólnego budżetu i są rozdzielane pomiędzy pozostałe koła na 
dofinansowanie ich działalności. W grudniu każdego roku koordynator organizuje publiczną prezentację 
kół naukowych. Każde koło ma obowiązek zaprezentować swoje osiągnięcia, przedstawić działania i 
wnioski oraz plany na przyszłość. Sprawozdanie w formie papierowej, merytoryczne oraz finansowe, 
koła naukowe składają na początku każdego roku kalendarzowego. 

W przypadku nie ujętych w planie rocznym wydarzeń, jak np. zaproszenie na wystawę lub udział w 
sympozjum, szkoleniu, zarówno Przewodniczący Samorządu jak i opiekun koła naukowego mogą 
wnioskować o zwiększenie budżetu w ciągu roku. Dzięki takiemu dodatkowemu wsparciu, w roku 2021 
koło naukowe ATRAKTOR mogło, na zaproszenie organizatorów, wziąć udział w Międzynarodowej 
wystawie sztuki współczesnej Interferencje/Interference Festiwal nowej sztuki Labirynt 2021, Frankfurt 
– Słubice. 

Za wsparcie pozamaterialne kół naukowych, czyli opiekę merytoryczną i pomoc organizacyjną przy 
realizacji projektów artystyczno-badawczych, odpowiadają opiekunowie kół. 
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KRYTERIUM 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

 

Podstawowym kanałem upubliczniania informacji ASP w Gdańsku są: oficjalna strona internetowa 

Uczelni: zarządzana przez Biuro Promocji ASP, Biuletyn Informacji Publicznej ASP w Gdańsku, system 

Akademus, podstrona Wydziału Rzeźby i Intermediów na stronie ASP oraz media społecznościowe. 

Strona internetowa ASP w Gdańsku pełni funkcję kanału informowania o ofercie naukowej, projektowej 

i artystycznej, a także o ofertach pracy, konkursach i wystawach (nie tylko na terenie uczelni) i innych 

działaniach organizacyjnych. 

Strona Uczelni pozwala m.in. na zapoznanie się ze: 

 strukturą organizacyjną i podziałem kompetencji na uczelni  

 zasadami korzystania z zasobów 

 działalnością artystyczno-badawczą 

 funkcjami administracji  

 prowadzonymi przez uczelnię projektami 

 przestrzenią artystyczno-wystawienniczą – Zbrojownia Sztuki, Patio 

 działalnością sklepu ASP  

W zakładce AKADEMIA są umieszczone informacje dotyczące: Biura Promocji Uczeni, Biura Współpracy 

i Umiędzynarodowienia, Biblioteki i Archiwum, Jakości kształcenia, Ewaluacji, struktury administracyjnej 

Uczelni oraz bieżących informacji.   

Informacje dla STUDENTÓW 

Na stronie ASP w zakładce Studenci zawarte są szczegółowe informacje dotyczące: Organizacji Toku 

Studiów, stypendiów, procedury dyplomowania, wsparcia psychologicznego, działań Pełnomocnika ds. 

osób z niepełnosprawnościami, dyżuru psychologicznego dla studentów, Rzecznika Praw Studenckich, 

organizacji studenckich, Szkoły Doktorskiej, dostępności Domu Studenta. 

Informacją dotyczącą programu kształcenia zajmuje się wyspecjalizowana jednostka administracyjna  

– Dział Kształcenia. Każdy z Wydziałów oraz Szkoła Doktorska, posiada wyodrębnione Sekcje: Organizacji 

Kształcenia i Sekcję Toku Studiów, zatrudniające specjalistów zajmujących się poszczególnymi 

kierunkami studiów Kontakt – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl) 

Informacje dla KANDYDATÓW  

Na stronie ASP w zakładce Rekrutacja znajdują się: charakterystyka Uczelni, informacja o dniach 

otwartych, kontakt do Biura Rekrutacji, linki do podstron poszczególnych kierunków, opisane też są 

procedury przeniesienia się z innej uczelni jak i procedura potwierdzania efektów uczenia się, wraz  

z odniesieniami do stosownych aktów prawnych i dostępnością wzorów podań i wniosków. 

Co roku, od początku semestru letniego, sukcesywnie są umieszczane informacje o rekrutacji w bieżącym 

roku akademickim. 

Dlaczego warto studiować? – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl) 

BIP 

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera m.in. wszystkie akty prawne wydawane przez organy Uczelni oraz 

informacje o programach studiów, obowiązujących wzorach dyplomów ukończenia studiów, 

postępowaniach awansowych, zamówieniach publicznych, ofertach pracy, ochronie danych osobowych, 

https://asp.gda.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/kontakt,57
https://asp.gda.pl/rekrutacja-2022/dlaczego-warto-studiowac,105
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projektach infrastrukturalnych. Ponadto informacje o władzach Uczelni, administracji, bibliotece  

i archiwum. BIP jest aktualizowany na bieżąco. 

AKADEMUS  

Akademus to system kompleksowo wspomagający zarządzanie rekrutacją, edukacją, organizacją  

i administracją Uczelni. Zawiera dane na temat studentów, kursów (przedmiotów) – zajęć dla 

poszczególnych roczników, rejestry umów, wewnętrzne dokumenty Akademii, zamówienia publiczne, 

wymiany międzynarodowe, dane dotyczące pracowników, statystyki dotyczące działań Uczelni.  

Każda z grup pracowników i studenci mają inne uprawnienia do korzystania z systemu.  

W panelu pedagoga dostępne są: dane osobowe, prowadzone zajęcia i oceny, kursy, dyplomanci, 

zamówienia publiczne, współpraca zagraniczna, ankiety i głosowania. 

W panelu studenta dostępne są: dane osobowe, zajęcia, na które student uczęszcza w danym semestrze 

(łącznie z dokumentacją poprzednich lat studiów), zaliczenia i oceny, wnioski o stypendia i zapomogi, 

nabór do programu ERASMUS +, ankiety studenckie, opłaty.  

W systemie Academus są opublikowane karty przedmiotów dostępne dla studentów i prowadzących 

(Zajęcia: Kurs: Nazwa przedmiotu: załącznik pdf). Dodatkowo Kartę przedmiotu wywiesza prowadzący  

w swojej pracowni. 

Podstrona: WYDZIAŁ RZEŹBY i INTERMEDIÓW  

Zakładka: Wydziały odsyła do szczegółowych informacji związanych z Wydziałem Rzeźby i Intermediów. 

Strona internetowa Wydziału zawiera stale uaktualniane informacje o Wydziale, jego strukturze, 

organizacji kształcenia, jakości kształcenia. Jest powiązana ze stroną Uczelni w zakresie: informacji  

o kadrze naukowo-dydaktycznej uczelni, przedsięwzięciach, wydarzeniach oraz publikacjach  

(w zakładce: Zbrojownia Sztuki).  

W zakładce: Jakość kształcenia znajdują się ustawy i rozporządzenia, uchwały i zarządzenia Rektora, 

uchwały dotyczące kierunkowych efektów uczenia się, tabela kierunkowych efektów uczenia się, karty 

przedmiotów, skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, procedura hospitacji.  

W zakładce: Kierunek RZEŹBA znajdują się informacje na temat studiów, plenerów, a także historia 

Kierunku Rzeźba i sylwetki absolwentów. 

Media społecznościowe  

Aby przekaz informacji dotyczący kierunku Rzeźba był klarowny w 2021 rozdzielono kanał na FB  

z wydziałowego na dwa kanały dotyczący oddzielnie Rzeźby i Intermediów. Założono również konto na 

Instagramie, na bieżąco uzupełniane są informacje dotyczące wydarzeń związanych z kierunkiem, 

głównie w mediach społecznościowych.  

Rzeźba ASP Gdańsk (@rzezbaaspgdansk) • Zdjęcia i filmy na Instagramie.  

(20+) Rzeźba ASP Gdańsk | Facebook.  

  

PROMOCJA 

Wszystkie skoordynowane działania zwiększenia oferty programowej, modernizacji infrastruktury, 

poszerzania wymiany międzynarodowej wpływają na podniesienie atrakcyjności prowadzonych na 

kierunku Rzeźba studiów, co skutkuje pozyskaniem większej ilości kandydatów. Służy temu także 

intensywna kampania promocyjna informująca o atutach kierunku i WRI. W 2021 r został powołany 

przez Prodziekana Zespół ds. Promocji kierunku Rzeźba składający się z młodszych pracowników 

dydaktycznych, który koordynuje działalność informacyjno-promocyjna dla potencjalnych kandydatów: 

https://www.instagram.com/rzezbaaspgdansk/?hl=pl
https://www.facebook.com/rzezbaaspgdansk
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 w liceach plastycznych w formie spotkań i prezentacji kierunku w wybranych szkołach m.in. w: 

Orłowie, Gdańsku-Oliwie, Supraślu, Kielcach, Gronowie Górnym, Radomiu, Gorzowie 

Wielkopolskim, Zakopanem 

 podczas Targów Akademia na Uniwersytecie Gdańskim 

 w ramach Dni Otwartych dla kandydatów – https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia_dni_otwarte 

na terenie Małej Zbrojowni prowadzone są otwarte warsztaty rzeźby, pokazy wypału raku, kuźni 

i wiele innych 

 Noc Muzeów/Weekend Muzeów – wystawy, warsztaty, pokazy 

 wydawnictwa promocyjne, m.in. Dyplomy – rocznik WRI – prezentacja wszystkich dyplomów obu 

kierunków, Akademia w mieście nr 9/Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku – półrocznik 

ASP 

W roku 2021 zostały nagrane spoty reklamowe promujące kierunek Rzeźba: 
Rzeźba ASP Gdańsk – YouTube 

Rzeźba na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – YouTube  

(20+) Facebook  

 

OCENA PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI  

Strony internetowe Akademii i Wydziału Rzeźby i Intermediów, poza informacjami chronionymi, 

(wymagającymi zalogowania się z panelu pedagoga lub z panelu studenta), są dostępne dla 

zainteresowanych. Dzięki przyjętej przez ASP w Gdańsku strategii Akademia Otwarta – Sztuka, Design, 

Kultura, w którą w pełni wpisuje się strategia Wydziału Rzeźby i Intermediów, informacje te są szeroko 

upublicznione i ogólnodostępne dla wszystkich osób, nawet nie związanych z Uczelnią. Stanowią one 

źródło wiedzy o działalności Uczelni, a także informują o planowanych wydarzeniach, takich jak: 

wystawy, otwarte wykłady, warsztaty, konferencje, dni otwarte i inne. Podczas tych wydarzeń ich 

uczestnicy często przekazują organizatorom swoje uwagi dotyczące dostępności informacji.  

W siedzibie Uczelni – zarówno w budynku głównym, jak i w Małej Zbrojowni funkcjonuje również 

tradycyjna forma informacji na tablicach ogłoszeń oraz wyświetlanych na umieszczonych przy wejściu 

monitorach. Dodatkową formą promocji wydarzeń i działalności Akademii i Wydziału jest druk plakatów, 

ulotek i wydawnictw informacyjnych.  

Coraz ważniejsze w promocji Uczelni są media społecznościowe, które mają własny system badania 

oceny przedstawianych treści. Strona profilowa kierunku Rzeźba na Facebooku (20+) Rzeźba ASP Gdańsk 

| Facebook ma 1740 “polubień” i 1908 “obserwatorów” (według danych z 3.03.2022). Proporcjonalnie 

ogólna strona profilowa ASP na Facebooku (20+) Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Facebook ma 

10 449 “polubień” 11 039 “obserwatorów”. 

Dla młodych ludzi to właśnie te środki przekazu są najczęstszym źródłem informacji.  

Kandydaci na studia oceniają dostęp do informacji wypełniając anonimową ankietę kandydata w chwili 

rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Opinie dotyczące oceny publicznego dostępu do 

informacji zbierane są też podczas bezpłatnych konsultacji czy Dni otwartych.  

Z uwagi na stosunkowo niedużą społeczność akademicką naszej Uczelni i bliskie kontakty pomiędzy 

wszystkimi grupami interesariuszy wewnętrznych, ocena dostępu do informacji przekazywana jest 

najczęściej osobiście organizatorom konkretnych działań. Dobrą praktyką są bezpośrednie rozmowy 

studentów z nauczycielami akademickimi, które dają możliwość wyrażania swoich opinii podczas korekt, 

na zajęciach, w trakcie wernisaży, wystaw, publicznych obron dyplomów i innych wydarzeń 

artystycznych. 

https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia_dni_otwarte
https://www.youtube.com/watch?v=YLI4VXzlDKI
https://www.youtube.com/watch?v=hq3FxFWZjgA
https://www.facebook.com/rzezbaaspgdansk/videos/897434424370397
https://www.facebook.com/rzezbaaspgdansk
https://www.facebook.com/rzezbaaspgdansk
https://www.facebook.com/aspgdansk
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KRYTERIUM 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, 

przegląd i doskonalenie programu studiów 

 

NADZÓR MERYTORYCZNY, ORGANIZACYJNY i ADMINISTRACYJNY NAD KIERUNKIEM RZEŹBA 

Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów – prof. Robert Kaja 

Za działalność Wydziału odpowiada Dziekan, powoływany przez Rektora. Dziekan określa strategię 

Wydziału, kieruje jego działalnością, zapewnia koordynację działalności artystyczno-naukowej  

i dydaktycznej, pełni funkcję przełożonego pracowników, odpowiada za politykę kadrową, dba  

o sprawne działanie Wydziału, przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo. Do zadań Dziekana należy 

koordynacja programów kształcenia poszczególnych kierunków. 

Prodziekan ds. kierunku Rzeźba – prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska 

organizuje kształcenie na danym kierunku, opracowuje propozycje zmian programu studiów po 

zasięgnięciu opinii Rady Programowej kierunku, sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad 

zajęciami prowadzonymi na danym kierunku oraz koordynuje prace Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia. Zajmuje się większością spraw dotyczących studentów. 

Za jakość kształcenia na kierunku odpowiadają również kierownicy Katedr, których powołuje i odwołuje 

Rektor na wniosek Dziekana.  

Kierownik Katedry Rzeźby – prof. Mariusz Białecki 

Kierownik Katedry Specjalizacji – prof. Ludmiła Ostrogórska 

Kierownik Katedry Rysunku – prof. Janina Rudnicka  

Rada Programowa kierunku Rzeźba jest zespołem doradczym Prodziekana ds. kierunku studiów; 

 ustala program studiów na danym kierunku, w tym plany studiów 

 określa zasady rekrutacji i rekomenduje do zatwierdzenia przez Senat 

 wstępnie opiniuje wnioski dotyczące postępowań doktorskich 

Nauczyciele akademiccy podejmują inicjatywy i składają propozycje dot. działań projakościowych, 

udostępniają uzyskiwane przez studentów efekty uczenia się z prowadzonych przedmiotów 

zatwierdzonych w programie kierunku studiów, ustalają warunki zaliczeń i egzaminów prowadzonych 

przedmiotów. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia to zespół doradczy Dziekana w sprawach studenckich  

i kształcenia, zajmujący się monitorowaniem systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

Chcąc zapewnić najwyższą jakość kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany 

System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (SZiDJK), który ma na celu monitorowanie, 

analizowanie jakości kształcenia jak i inicjowanie projakościowych zmian w edukacji na ASP w Gdańsku. 

Zasady funkcjonowania Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia określa załącznik nr 1 

do Zarządzenia 87/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 11.12.2019 r. i Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

86/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2019 r.  

87/2019 – Zarządzenia – Biuletyn Informacji Publicznej Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (asp.gda.pl) 

https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1095/87-2019
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Bezpośredni nadzór nad SZiDJK prowadzi Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, który pełni 

Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich.  

Koordynowanie, analiza, ocena i standaryzowanie działań projakościowych na poziomie Uczelni należy 

do kompetencji Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia powoływanej 

przez Senat.  

Na poziomie Wydziałów funkcjonują powoływane przez Dziekana Wydziałowe Zespoły ds. Jakości 

Kształcenia (WZJK).  

Na Wydziale Rzeźby i Intermediów WZJK został podzielony na dwa podzespoły kierunkowe. Do zadań 

Zespołu należy m.in.: monitorowanie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia poprzez 

analizę koncepcji kierunku studiów, programu studiów, uzyskanych efektów uczenia się, zasobów 

kadrowych, infrastruktury dydaktycznej i wsparcia studentów w procesie kształcenia, badanie kariery 

zawodowej absolwentów, analiza działalności naukowej i artystycznej w jednostce i zaangażowania w 

nią studentów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu uzyskania 

opinii interesariuszy zewnętrznych. Zespół dokumentuje przeprowadzone działania projakościowe, 

rekomenduje Dziekanowi wdrażanie wniosków interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

dotyczących podnoszenie jakości kształcenia, dba o prawidłowe przeprowadzanie procedur według 

wewnętrznych aktów prawnych.  

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia składa roczne sprawozdanie z działalności 

Wydziału.  

Zarówno w Komisji jak i w Zespołach ds. Jakości Kształcenia mają swoich przedstawicieli studenci, 

których wskazuje Samorząd Studencki. 

Do weryfikacji działań Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powołany przez 

Rektora Audytor ds. Jakości Kształcenia. 

 

PROGRAM STUDIÓW  

Program studiów na kierunku Rzeźba został skonstruowany w oparciu o wytyczne zawarte  

w Zarządzeniu nr 10/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny rezultatów programów studiów na 

podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z póź.zm.) w zw. z §3 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 

1861 z póź.z. zm.) 

Dokumentacja programu studiów obejmuje m.in.: 

 opis efektów uczenia się i opis procesu prowadzącego do ich osiągnięcia, plan studiów z liczbą 

punktów ECTS 

 karty przedmiotów 

 harmonogram realizacji studiów 

 zasady rekrutacji 

 informacje o infrastrukturze  

 informacje o zasadach i formach krajowej i międzynarodowej mobilności studentów 

Zakładane kierunkowe efekty uczenia się dla określonego kierunku i poziomu, jako składowa programu 

studiów, podlegają zaopiniowaniu przez Samorząd Studencki oraz uchwaleniu przez Senat.  

Zasady projektowania zmian w programie studiów są określone w Zarządzeniu nr 10/2020. W celu 

podnoszenia jakości kształcenia można dokonywać zmian do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się 
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określonych w programie. Korekty mogą być wprowadzane do końca kwietnia roku poprzedzającego rok 

akademicki, którego dotyczą zmiany.  

Projekt zmian, przygotowany przez zespół powołany przez Dziekana z grona pracowników kierunku, po 

zatwierdzeniu przez Radę Programową kierunku Rzeźba, jest opiniowany przez Dziekana i Samorząd 

Studentów, a następnie głosowany na posiedzeniu Senatu. 

Program studiów jest podany do publicznej wiadomości (BIP na stronie Uczelni) nie później niż  

5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

ZMIANY W PROGRAMIE STUDIÓW W LATACH 2017-2021 

Plener: od 2018/2019 przeniesiono w harmonogramie plenery na II i IV rok i zaliczono do przedmiotów 

związanych z prowadzoną działalnością naukową, przy czym plener po II roku ma charakter kreacyjny  

z naciskiem na technologię. 

Art History in Dialogue: dla studentów III roku od roku akademickiego 2017/2018 wprowadzono zajęcia 

w wykładowym języku angielskim Elements of art. history, od 2021/2022 zmieniono na Art History in 

Dialogue poszerzając metodykę o dyskusję z użyciem fachowego słownictwa z zakresu historii sztuki. 

Prawo autorskie z elementami przedsiębiorczości: od 2 lat zajęcia Prawo autorskie przeniesiono z IV na 

V rok studiów i uzupełniono o zagadnienia dotyczące podstaw przedsiębiorczości (procedury 

podejmowania współpracy, wzory umów i porozumień, pojęcia związane z komercjalizacją, regulamin 

Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej), 

zwiększając liczbę godzin do 20. 

Podstawy Autoprezentacji: od roku akademickiego 2021/22 zmieniono nazwę i treści programowe 

przedmiotu Portfolio na Podstawy Autoprezentacji dla II roku na skutek sugestii studentów dotyczących 

trudności w przygotowaniu publicznej prezentacji swoich prac. 

Fotografia: w roku akademickim 2020/21 dodano kurs podstaw fotografii dla I roku, dający umiejętność 

wykonania dokumentacji prac i obróbki cyfrowej zdjęć.  

Pracownia gościnna: w roku akademickim 2021/22 przywrócono Pracownię gościnną, w ramach której 

w tym roku realizowany jest kurs VR XR dla studentów IV r. 

 

MONITOROWANIE PROGRAMU STUDIÓW  

Program studiów kierunku Rzeźba podlega stałemu monitorowaniu i oceniany jest z dwóch perspektyw:  

MONITOROWANIE STRATEGII KIERUNKU – czyli współgranie programu ze Strategią Uczelni  

- jak również z długofalowymi planami zmian na Wydziale i roli kierunku Rzeźba w jego strukturze. Z tej 

perspektywy istotne są analizy zmian pokoleniowych, społecznych, obserwacja tendencji światowych w 

edukacji artystycznej. Istotne są tu chociażby nowe technologie np. przestrzenie wirtualne, które 

planujemy włączyć w zakres nauczania, by połączyć je z klasyczną dziedziną sztuki jaką jest Rzeźba. 

Niestety plany tej perspektywy boleśnie weryfikuje zdolność finansowa Uczelni, a w obecnym czasie 

również sytuacja polityczna świata.  

BIEŻĄCY PRZEGLĄD PROGRAMU STUDIÓW – czyli próba ciągłego udoskonalania programu w oparciu  

o obserwację postępów studentów wsłuchiwanie się w ich potrzeby i sugestie. Znalezienie takich 

rozwiązań w programie studiów, które dadzą studentowi najwięcej możliwości do samodzielnej 

aktywnej artystycznej działalności we współczesnym świecie. Istotnym elementem jest zaszczepienie  

w studentach świadomości jak ważna rolę w życiu artysty ma ciągły samorozwój.  
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Wszelkie sugestie korekt programu są omawiane w grupach pracowników, na Zebraniach Katedr, 

Kolegium Dziekańskim kierunku Rzeźba i na Radach Programowych. Najważniejszym źródłem 

informacji o konieczności zmian są jednak przeglądy końcowosemestralne i końcoworoczne w formie 

wystaw prac studenckich wykonanych w danym okresie. Uczestniczą w nich wszyscy dydaktycy kierunku, 

którzy mogą naocznie zapoznać się z poziomem realizacji efektów kształcenia. 

Zmiany w programie studiów może również sugerować lub zalecać Wydziałowy Zespół ds. Jakości 

Kształcenia (WZJK), który np. po analizie ankiet studenckich zauważa najbardziej newralgiczne obszary. 

Ważnym źródłem informacji jest również roczne sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału oraz 

roczne sprawozdanie WZJK. 

Zarówno w Radzie Programowej jak i WZJK są przedstawiciele studentów dzięki temu można na bieżąco 

uwzględniać ich sugestie i wnioski w kształtowaniu programu studiów np.: w wyniku sugestii studentów 

przedmiot Portfolio poszerzono o dodatkowe treści – elementy autoprezentacji - Podstawy 

Autoprezentacji; w planach jest wprowadzenie wykładów z metodyki pisania prac pisemnych, jako 

przygotowanie do pracy nad częścią teoretyczną pracy dyplomowej - Proseminarium części teoretycznej 

pracy dyplomowej (na semestrze 8).  

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA: 

UZ_zał.11_Zarz nr 10_2020 Projektowanie, realizacja i ocena rezultatów progr. Studiów 

UZ_zał.12.1_Zarz nr 86_2019_Zmiana zarz. 67_2019_Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia w ASP w Gdańsku 

UZ_zał.12.2_Zał. nr 1_Zasady funkcjonowania USZiDJK w ASP w Gdańsku 

 

PROCEDURY PROJAKOŚCIOWE  

Na podstawie Zarządzenia Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 

stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na 

studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsk https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1241/3-

2021 wprowadzono procedurę badania opinii studentów, kandydatów na studia i dyplomantów. Są 

to: 

 Ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich (ankieta studencka) 

 Ankieta oceny programu studiów (tzw. ankieta dyplomanta) 

 Ankieta kandydata  

Wyniki badań ankietowych są przedstawiane społeczności akademickiej poprzez publikację na stronie 

ASP: Wydział Rzeźby i Intermediów: Jakość kształcenia.  

Oczekiwania kandydatów są przedmiotem rozważań nad strategią kształcenia na kierunku Rzeźba. 

Zawarte w przeprowadzanych Ankietach oceny zajęć i nauczycieli akademickich sugestie studentów są 

analizowane w rocznym sprawozdaniu WZJK, a wnioski z przeprowadzonych badań po 

przedyskutowaniu na forum Katedr, Rady Programowej i Kolegium Dziekańskiego są wdrażane w formie 

korekt programów pracowni (uzupełnianie lub modyfikowanie treści programowych), inicjowania 

nowych przedmiotów lub ich przekształcania.  

Przykład: W przeprowadzonej na koniec I i II semestru 2020/21 Ankiecie oceny zajęć i nauczycieli 

akademickich studenci osobno oceniali przedmioty oraz nauczycieli akademickich – prowadzących pracownie 

i asystentów. Na ich podstawie opracowano karty oceny zajęć oraz kart oceny nauczycieli. Dzięki elektronicznej 

formie ankiet frekwencja była wyższa niż przy poprzednim ankietowaniu w semestrze letnim 2019/2020, ale 

nadal niezadawalająca. Ilość wypełnionych ankiet oscylowała pomiędzy 7% a 36% w stosunku do ilości 

https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1241/3-2021
https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1241/3-2021
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studentów w pracowniach. Niektóre oceny są niemiarodajne z powodu zbyt małej ilości oceniających. Studenci 

zazwyczaj pozytywnie oceniali kompetencje, metody prowadzenia zajęć i przeprowadzania korekt. 

Nauczyciele akademiccy kierunku w przeważającej większości zostali ocenieni pozytywnie lub wysoko  

– średnia przyznanych ocen to 4,7 w semestrze zimowym i 4,6 w semestrze letnim. Uwagi krytyczne dotyczyły 

często zajęć zdalnych, trudności w komunikacji, systemu oceniania. Na podstawie analizy ankiet zostały 

sformułowane wnioski i zalecenia w celu poprawy jakości kształcenia i ciągłego udoskonalania metodyki pracy 

oraz podnoszenia umiejętności w komunikacji prowadzący – student. 

Szczególnie interesująca i pomocna w doskonaleniu jakości kształcenia jest Ankieta dyplomanta. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przydatności poszczególnych przedmiotów w rozwoju zawodowym, 

wpływu uzyskanych w trakcie studiów kompetencji na osiągnięcie sukcesu zawodowego czy kompetencji 

nauczycieli wpływają na zwiększenie adekwatności treści nauczania i programów do potrzeb rynku  

i samodzielnej pracy twórczej przyszłych absolwentów kierunku oraz na stałe zwiększanie kwalifikacji 

kadry. 

Przykład: W roku akademickim 2020/21 w Ankiecie dyplomanta wzięło udział 16,6% absolwentów kierunku 

Rzeźba. Na pytania o poziom zadowolenia z wyboru studiów, specjalizacji, współpracy z nauczycielami,  

a także warunków do studiowania, odpowiedzi w większości były wysokie (4 lub 5 w skali 1 – 5). Trochę gorzej 

oceniana była przydatność kompetencji do osiągnięcia sukcesu twórczego i zawodowego oraz kompetencje 

nauczycieli (3 – 5). Absolwenci wskazywali na najbardziej i najmniej ich zdaniem przydatne przedmioty  

w programie studiów. Jako niedobory programowe wymieniono: sztuka aktualna, wiedza  

o instytucjach kultury, kuratorach i krytykach, proponowano również więcej projektów międzywydziałowych 

i międzyuczelnianych. 

ZAŁĄCZNIKI: UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA:  

UZ_zał.13_Zarz nr 3_2021_Procedura badania opinii studentów i kandydatów 

 

MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW 

Nałożony na uczelnie wyższe obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów (Ustawa  

z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  

z późn. zm.) został zniesiony w roku 2018 (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 

roku, (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) art. 352 w ust. 14, 15 i 16).  

Badanie losów zawodowych absolwentów jest uważane za ważny obszar działalności, przyczyniający się 

do podwyższania jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów 

współczesnego rynku pracy.  

W ramach różnokierunkowych działań monitorujących i promujących absolwentów kierunku Rzeźby 

podejmowanych jest wiele inicjatyw, między innymi: 

 wystawy organizowane przez Uczelnię, do których zapraszani są absolwenci, np. • Najlepsze 

dyplomy Akademii Sztuk Pięknych – Zbrojownia Sztuki ASP Gdańsk – corocznie, • Wpis ukończony 

– Zbrojownia Sztuki – 2020 

 wystawy organizowane przez kierunek: m.in. • Aneks – wystawa aneksów ceramicznych  

– Filharmonia Kaszubska Wejherowskie Centrum Kultury – 2022 • Ekspozycja rezydentów WL4  

– 2020/21, Wystawa z archiwum rysunku Mała Zbrojownia – 2020 • Wystawa prac z Pracowni 

Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich – Oliwski Ratusz Kultury – 2018, • Rzeźba kameralnie 

– Fabryka Sztuk w Tczewie – 2019 • Młodzi rzeźbiarze z Małej Zbrojowni – wystawa rzeźby 

studentów i absolwentów z kierunku Rzeźba – Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk 
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Pięknych w Gdańsku. ŻOK, Nowy Dwór Gdański, 2019. • Kręgosłup – prace z I Pracowni rzeźby  

– Galeria w Sulminie oraz Żuławskim Ośrodku Kultury – 2016. • Bez korekty – prof. Radwański  

i uczniowie – Aula ASP – 2015. • Wystawa prac studentów i absolwentów z Pracowni 

Projektowania i Organizacji Przestrzeni – Mała Aula, Wielka Zbrojownia 2015. • Wystawy 

absolwentów w Galerii Start i Galerii Debiut  

 współtworzenie i uczestnictwo absolwentów w projektach artystyczno-badawczych dydaktyków 

kierunku i Kół naukowych (np. projekt badawczy Koła naukowego Tygiel we współpracy  

z absolwentką Edytą Szalewską – Warsztaty Sztuka Emocji sfinansowany w ramach stypendialnego 

projektu "Bardzo Młoda Kultura")  

 udział absolwentów w plenerach, warsztatach, konkursach i wystawach poplenerowych, np. 

Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze, Plener Pole Sztuk Rodowo, konkurs Barwy lasu 

 stworzenie spisu absolwentów na stronie kierunku z aktywnymi odnośnikami do stron 

internetowych poszczególnych absolwentów. 

https://asp.gda.pl/wydzialy/wydzial-rzezby-i-intermediow/kierunek-rzezba/sylwetki-

absolwentow,1082 

W roku 2014 została przeprowadzona ankieta w grupie absolwentów kierunku Rzeźba, którzy  

z perspektywy samodzielnej pracy zawodowej mogli ocenić program studiów na Rzeźbie i przydatność 

realizowanych kompetencji w odnoszeniu sukcesu artystycznego. Ankiety wskazały potrzebę lepszego 

wyposażenia pracowni komputerowych i dostępnych programów oraz narzędzi, wprowadzenia edukacji 

z prawa autorskiego i podstaw marketingu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat sugerowane przez 

absolwentów braki zostały uzupełnione: na V roku studiów prowadzone są zajęcia Prawo autorskie  

z elementami przedsiębiorczości, w miarę możliwości finansowych zmodernizowano bazę narzędziową 

w pracowniach rzeźby oraz zakupiono nowe programy i komputery.  

ASP w Gdańsku daje możliwość kontynuowania edukacji w Szkole doktorskiej (aktualnie studiuje dwoje 

absolwentów kierunku – Natalia Warwas i Wojciech Radtke). Wśród absolwentów kierunku 

Rzeźba (niepracujących na WRI), którzy uzyskali na ASP w Gdańsku stopnie naukowe są m.in.: Marian 

Molenda (profesura 2012) – pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Opolu, Jerzy Lipczyński 

(habilitacja 2007) – pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, 

Marta Branicka (habilitacja 2013) – pracuje na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, 

Izydor Borys (doktorat 2003) – pracuje na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, Dąbrówka Tyślewicz 

(doktorat 2006) – pracuje w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, Miłosz Piotrowski (doktorat 2012), 

Elżbieta Goldmann (doktorat 2013) – pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Tel-Awiwie, Dorota 

Nieznalska (doktorat 2013), Anna Baumgart (doktorat 2014), Katarzyna Podpora (doktorat 2014), 

Mikołaj Jerczyński (doktorat 2019) – pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie, Rafał Synowiec (doktorat 2019). 

 

UDZIAŁ I WPŁYW INTERESARIUSZY WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA DOSKONALENIE  

I REALIZACJĘ PROGRAMU STUDIÓW 

Studenci biorą udział w kreowaniu procesu jakości kształcenia poprzez gwarantowany Statutem udział 

w organach kolegialnych i opiniowanie wszelkich zmian proponowanych w programie studiów oraz 

innych aspektów kształcenia – dyplomowania i egzaminowania. 

https://asp.gda.pl/wydzialy/wydzial-rzezby-i-intermediow/kierunek-rzezba/sylwetki-absolwentow,1082
https://asp.gda.pl/wydzialy/wydzial-rzezby-i-intermediow/kierunek-rzezba/sylwetki-absolwentow,1082
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Zgłaszane przez przedstawicieli studentów obecnych na Radach Programowych i na posiedzeniach 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia uwagi i potrzeby są uwzględniane w kształtowaniu koncepcji kształcenia.  

Wpływ interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie programu studiów został szczegółowo opisany  

w KRYTERIUM 6. Warto jednak zaznaczyć, że edukacja artystyczna i pozycja artysty w społeczeństwie 

ulega zmianom w zależności od epoki, lecz nadal nadrzędną misją i etosem zawodu artysty, w tym 

przypadku rzeźbiarza, jest kształtowanie gustów społeczeństwa. Podporządkowanie się oczekiwaniom 

interesariuszy zewnętrznych nie może być jednoznaczne z podporządkowaniem się ich estetyce – często 

wymagającej edukacji. Jest to trudne zadanie – być jednocześnie edukatorem i zleceniobiorcą czy też 

realizatorem oczekiwań. 

 

DOSKONALENIE PROGRAMU STUDIÓW 

Doskonalenie programu jest procesem ciągłym i wielopłaszczyznowym. Program studiów kierunku 

Rzeźba podlega stałemu procesowi modyfikacji w celu dostosowania z jednej strony do potrzeb  

i oczekiwań studentów z drugiej zobowiązania wobec społeczeństwa w kontekście lokalnym i globalnym.  

Wynika z tego potrzeba edukacji zarówno w zakresie kształtowania indywidualności przyszłych artystów 

jak i ich roli i misji jako twórców kultury. 

Obserwacja zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej pozwala na formułowanie nowych 

koncepcji i zadań, przed którymi staje kierunek. Ciągły rozwój technologii wirtualnych otwiera nowe 

możliwości dla działań przestrzennych. Zwiększająca się rola sztuki w przestrzeni publicznej, nastawienie 

na oryginalność i niepowtarzalność powodują zwiększone zapotrzebowanie na rzeźbę w przestrzeni 

miasta. Wymaga to innowacyjnego myślenia o programie studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Profil Ogolnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
7
7 

 

CZĘŚĆ II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 
POZYTYWNE NEGATYWNE 

Czynniki 

wewnętrz

ne 

Mocne strony 

 model kształcenia, oparty na związku 

kierunków w ramach WRI: Rzeźby, 

Intermediów oraz nowopowstającej 

Fotografii, wspierających się ofertą 

programową oraz wymianą 

zróżnicowanych strategii i technik 

artystycznych. 

 indywidualizacja procesu kształcenia. 

 warunki lokalowe, kubatura 

pomieszczeń i ich doświetlenie 

naturalnym światłem. Plac, na którym 

znajduje się budynek stwarza 

możliwości pracy warsztatowej na 

zewnątrz takiej jak: warsztaty 

odlewnicze, ceramiczne, a także praca 

w kamieniu, drewnie itd.  

 kształcenie na poziomie podstawowym 

na I i II roku w oparciu o pracę z 

modelem, ćwiczenie warsztatu 

rzeźbiarskiego i technik rzeźbiarskich, 

stanowiące bazę i punkt wyjścia do 

kształcenia w stopniu pogłębionym 

na III, IV i V roku nastawionego na 

rozwój indywidualnej kreacji. 

 szeroka oferta sympozjów, 

plenerów, warsztatów i konferencji w 

tym również międzynarodowych 

 kompetentna kadra – artyści rzeźbiarze 

o uznanym, a często wybitnym dorobku 

twórczym, stale rozwijający swój 

potencjał artystyczno-badawczy 

 otwartość na włączenie nowych 

technologii cyfrowych w proces 

edukacji rzeźbiarskiej.  

 

Słabe strony 

 pomimo składanych wniosków o 

dodatkowe finansowanie projektów 

infrastrukturalnych w ostatnim czasie nie 

otrzymaliśmy środków na większe 

modernizacje. W porównaniu do innych 

Akademii w Polsce, które poczyniły duże 

inwestycje, widać stopniowo 

zarysowującą się różnicę zarówno, jeśli 

chodzi o przystosowanie pomieszczeń jak 

i specjalistyczne wyposażenie pracowni.  

Ograniczone fundusze i zabytkowe 

budynki, w których znajduje się Kierunek 

Rzeźba uniemożliwiają radykalne zmiany 

w strukturze pomieszczeń. 

 w związku z pandemią COVID 19, od 

dwóch lat rekrutacja przebiega w trybie 

zdalnym. Kandydaci równolegle zdają na 

wiele uczelni, a decyzję, w której będą 

studiować podejmują w ostatniej chwili, 

co powoduje dużą rotację na listach 

kandydatów. Jest to nowe zjawisko, które 

zaobserwowaliśmy i które 

wymaga rozwiązania.    
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Czynniki 

zewnętrz

ne 

Szanse 

  zmiany tendencji społecznych powodują 

zwiększone zapotrzebowanie na rzeźbę w 

przestrzeni miasta, przekłada się to na 

zainteresowanie instytucji i firm 

współpracą z kierunkiem Rzeźba. 

Rozważany jest plan powołania nowej 

specjalności w ramach Wydziału 

Malarstwa i Wydziału Rzeźby i 

Intermediów łączącej Ceramikę, 

Projektowanie w Przestrzeni Publicznej, 

Malarstwo Ścienne i Witraż. Planowana 

specjalność miałaby w założeniach 

wpłynąć na bardziej zauważalną 

obecność Akademii w przestrzeni 

Trójmiasta oraz uzbroić studentów w 

pakiet umiejętności pozwalający 

funkcjonować na rynku pracy. 

  rozwój kierunku w zakresie nowych 

technologii modelowania 3D, poszerzenia 

obszaru działań rzeźbiarskich o wirtualną 

i rozszerzoną rzeczywistość z użyciem 

technik VR, a także realizacji obiektów 

przestrzennych w oparciu o plotery i 

frezarki CNC oraz druk 3D. 

  rysuje się szansa rozbudowy istniejącego 

zaplecza lokalowego o kolejne 

pomieszczenia (nadbudowa 

Laboratorium Fortecznego) 

  ciągłe poszerzanie aktywności 

pracowników i studentów budujące nowe 

perspektywy rozwoju 

Zagrożenia 

 pandemia COVID 19 spowodowała 

obniżenie kondycji psychofizycznej 

młodych ludzi  

 globalne czynniki ekonomiczne, wzrost 

cen energii i materiałów (koszt studiów, 

obciążenie finansowe studenta i 

Uczelni). 

 niż demograficzny  

 obserwujemy tendencję spadku 

umiejętności manualnych i 

technicznych wśród młodzieży, co w 

oczywisty sposób przekłada się na 

zainteresowanie rzeźbą. Wydaje się, że 

ilość zajęć technicznych (ręcznych) na 

niższych poziomach nauczania jest zbyt 

mała w sytuacji gwałtownych zmian w 

sposobie funkcjonowania młodzieży na 

przestrzeni ostatnich lat (niechęć do 

fizycznej pracy) 

 niestabilna sytuacja polityczna świata i 

widmo wojny  

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

…………………………………………………                           ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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CZĘŚĆ III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku 
LICZBA STUDENTÓW NA KIERUNKU RZEŹBA 

 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane 

sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane 

sprzed 3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 

nie dotyczy 

II 

III 

IV 

II stopnia 
I 

II 

jednolite studia 

magisterskie 

I 13 13 

nie dotyczy 

II 14 14 

III 13 13 

IV 11 11 

V 18 19 

VI nie dotyczy 

Razem: 69 70 

 

 

 

 

 

 



  

Profil Ogolnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
8
0 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

LICZBA ABSOLWENTÓW NA KIERUNKU RZEŹBA  

Poziom 

studiów 

Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym 

roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się w 

danym roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia  

Nie dotyczy 
II stopnia 

jednolite 

studia 

magisterskie 

2018/2019 18 15 

Nie dotyczy 
2019/2020 14 4 

2020/2021 13 11 

Razem: 45 30 

  

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów 

ECTS/Liczba 

godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

10 semestrów/ 

307 p. ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 4767 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia 

307 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 

do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

169  
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku kierunków 

studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

39  

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 173 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli 

program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. 4767 

 

2.  Nie dotyczy 

 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 

w dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/ 

formy zajęć 

Łączna liczba godzin 

zajęć 

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

GRUPA PRZEDMIOTÓW 

KIERUNKOWYCH  
- kształcenie w stopniu pogłębionym 

 

 

 

 

Pracownie 

artystyczne 

 
2220 

 
134 

I PRACOWNIA RZEŹBY 

II PRACOWNIA RZEŹBY 

III PRACOWNIA RZEŹBY 

RYSUNEK STUDYJNY I KREACYJNY 

RYSUNEK EKSPERYMENTALNY 

CERAMIKA 

MEDALIERSTWO I MAŁE FORMY 

RZEŹBIARSKIE  
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PROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA 

PRZESTRZENI 

PLENER 

  

SEMINARIUM CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ PRACY 

DYPLOMOWEJ 

SEMINARIUM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ PRACY 

DYPLOMOWEJ 

 
Seminarium 90 35  

Razem: 2310 169  

 

 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Art History in Dialogue wykład 5 stacjonarne angielski 11 

Lektorat B2 ćwiczenia 1,2,3,4 stacjonarne angielski 26 

Lektorat B2+ ćwiczenia 7,8 stacjonarne angielski 10 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

ZAŁĄCZNIKI:  

 

CHARAKTERYSTYKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

RZEŹBA 

ZAKŁAD SZTUKI i TEORII SZTUKI 

UCHWAŁY_ZARZAD̨ZENIA:  

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOSĆ ́2020_22 

UZ_zał.1_Uchwała nr 32_2019_Przypisanie kierunków studiów do dyscyplin artystycznych 

UZ_zał.2.1_Strategia ASP_2016-24 

UZ_zał.2.2_Statut ASP_Uchwała nr 50_2020 

UZ_zał.3.1_Uchwała Nr 962/2007_PKA 

UZ_zał.3.2_Uchwała Nr 508/2014_PKA 

UZ_zał.3.3_Decyzja MNiSW nr ODW-93/KAT/2018_8.06.2018 

UZ_zał.3.4_Kategorie naukowe jednostek naukowych_28.09.2018  

UZ_zał.4.1_Uchwała nr 4_2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia sie ̨

UZ_zał.4.2_Załac̨znik nr 5_Efekty kierunkowe uczenia sie_̨Rzezb́a 

UZ_zał.5_Regulamin Studiów ASP_Uchwała 9_2021 

UZ_zał.6_Zarz nr 30_2021 Organizacja roku 2021_22 

UZ_zał.7.1_Uchwała nr 13_2021_Rekrutacja 2022_23 

UZ_zał.7.2_Regulamin prac Komisji Rekrutacyjnej_2021 

UZ_zał.7.3_Załącznik zasady zdalnego postępowania rekrutacyjnego_2022_23 

UZ_zał.8.1_Uchwała nr 54_2019_Regulamin potwierdzania efektów uczenia sie ̨

UZ_zał.8.2_Regulamin potwierdzania efektów uczenia sie ̨

UZ_zał.9.1_Zarz nr 20_2021_wzory dokumentów dyplomowych 

UZ_zał.9.2_Zał 6_zasady przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej_2021 

UZ_zał.9.3_Zał 7_obieg pracy dyplomowej_2021 

UZ_zał.10_Kodeks Etyki ASP w Gdańsku 

UZ_zał.11_Zarz nr 10_2020 Projektowanie, realizacja i ocena rezultatów programów studiów 

UZ_zał.12.1_Zarz nr 86_2019_Zmiana zarz. 67_2019_Uczelniany System Zapewniania i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia w ASP w Gdańsku 

UZ_zał.12.2_Zał. nr 1_Zasady funkcjonowania USZiDJK w ASP w Gdańsku 
UZ_zał.13_Zarz nr 3_2021_Procedura badania opinii studentów i kandydatów 

 

KRYTERIUM 2:  

KR 2_zał.1.1_Harmonogram studiów_kier. Rz. 

KR 2_zał.1.2_Grupy przedmiotów w harmonogramie_kier. Rz_tabela 

KR 2_zał.1.3_Formy zajec̨_́tabela 

KR 2_zał.1.4_Metody kształcenia na kier. Rz_tabela 

KR 2_zał.2.1_Przedmioty zwiaz̨ane z działalnością naukową 

KR 2_zał.2.2_Przedmioty do wyboru 

KR 2_zał.2.3_Przedmioty realizowane przez pracowników ZHiTS 
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KR 2_zał.2.4_Przedmioty rozwijające kompetencje językowe 

KR 2_zał.3.1_Stan studentów_sem Z_2021_22 

KR 2_zał.3.2_Stan studentów_sem L_2021_22 

KR 2_zał.4_Plenery_2017-2021  

KR 2_zał.5_Plan zajec̨_́kier. Rz_sem L_2021_2022 

 

KRYTERIUM 3:  

KR 3_zał.1_Rekrutacja_porównanie z 6 lat_2021  

KR 3_zał.2_Warunki przenoszenia się na WRI 

KR 3_zał.3.1_Potwierdzanie efektów uczenia sie_̨Procedura_WRI 

KR 3_zał.3.2_Potwierdzanie efektów_Wykaz przedmiotów_kier. Rz 

KR 3_zał.4_Metody weryfikacji efektów uczenia sie_̨tabela 

KR 3_zał.5_Wykaz tematów prac dyplomowych  

 

KRYTERIUM 4: 

KR 4_zał.1.1_Kadra kier. Rz_Struktura kwalifikacji_2021_2022  

KR 4_zał.1.2_Kadra spoza WRI_2021-2022 

KR 4_zał.2_Indywidualny przydział godz dydakt_kier. Rz_2021_22 

KR 4_zał.3.1_Osiag̨niec̨ia krajowe_kadra kier. Rz 

KR 4_zał.3.2_Osiag̨niec̨ia mied̨zynarodowe_kadra kier. Rz 

KR 4_zał.3.3_Nagrody i wyróżnienia_kadra kier. Rz 

KR 4_zał.4.1_Projekty badawcze_kier. Rz_2015-2021 

KR 4_zał.4.2_Działalnosć ́organizacyjna dydaktyków kier. Rz 

KR 4_zał.4.3_Wydawnictwa WRI 

 

KRYTERIUM 5: 

KR 5_zał.1.1_Infrastruktura_spis pomieszczeń_Mała Zbrojownia 

KR 5_zał.1.2_Powierzchnie pomieszczeń_M Z 

KR 5_zał.1.3_Infrastruktura M Z_dokumentacja fotograficzna 

KR 5_zał.2_Inwestycje i modernizacja infrastruktury_2016-2022 

KR 5 zał.3_Wyposażenie pracowni_M Z  

KR 5_zał.4_System biblioteczny ASP w Gdańsku 

 

KRYTERIUM 6: 

KR 6_zał.1_Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 

 

KRYTERIUM 7: 

KR 7_zał.1.1_Studenci wyjezḋzajacy_Erasmus 

KR 7_zał.1.2_Studenci przyjezḋzȧjacy_Erasmus 

KR 7_zał.1.3_Uczelnie partnerskie_ASP Gdańsk 

KR 7_zał.2_Organizacja wydarzeń mied̨zynarodowych_kier. Rz 
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KRYTERIUM 8: 

KR 8_zał.1.1_Osiągnięcia studentów kier. Rz_2016-2022 

KR 8_zał.1.2_Aktywnosći studentów_wystawy_warsztaty_2016-2022 

KR 8_zał.2_Stypendia_2020_2021  
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