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AKADEMIA

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest uczelnią  

artystyczną, której misję określa zarówno odpowiedzial-

ność za indywidualny rozwój powierzonych jej talentów 

młodych adeptów sztuki, jak i świadomość współtwo-

rzenia przyszłości polskiej kultury, jej materialnych 

świadectw, a także systemu wartości składających się 

na naszą tożsamość narodową i jej związki z kulturą 

europejską czy uniwersalną. Idea edukacji artystycznej 

powinna wiązać kształcenie umiejętności i zdobywanie 

kompetencji właściwych poszczególnym dyscyplinom 

sztuki z wyzwalaniem kreatywności młodych artystów 

i ich orientacją w tradycji i dziedzictwie kultury –  

niezależnie od przyjmowanych przez nich postaw i stano-

wisk światopoglądowych.

SZTUKA i DESIGN

Jednym z głównych celów Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku jest symetryczny rozwój dwóch równoległych, 

historycznie uwiarygodnionych obszarów kształcenia – 

sztuki i twórczego projektowania, które wyróżniają ją  

na tle innych ośrodków akademickich o podobnym profilu 

w kraju i za granicą. Sztuka/Design/Kultura to hasło 

w pełni ukazujące kapitał marki ASP w Gdańsku,  

a jednocześnie podkreślające potrzebę zachowania 

równowagi pomiędzy wspomnianymi powyżej głównymi 

obszarami kształcenia.

Dom Angielski (1570)

Wydział Grafiki

Dom Studenta

Mała Zbrojownia (1645)

Wydział Rzeźby i Intermediów

Wielka Zbrojownia (1605)

Gmach główny Akademii

Wydział Malarstwa

Wydział Architektury i Wzornictwa

Biblioteka

Biuro Rekrutacji



O WYDZIALE

Otaczający nas świat można spostrzegać w wielu  

kategoriach. Jedną z nich jest kategoria piękna i użytecz-

ności przedmiotów oraz przestrzeni towarzyszących  

nam w życiu. 

Tak można w ogromnym skrócie powiedzieć, czym 

zajmują się studenci i pracownicy Wydziału Architektury 

i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  

Architekt nadaje kształt i barwy miejscu, w którym żyje-

my. Wybieramy towary, których forma bądź opakowanie 

szczególnie nas zainteresowały, bo są skutkiem pracy 

projektowej. Otwieramy zaprojektowane przez kogoś 

opakowania i używamy ergonomicznych sprzętów.  

Zakładamy wygodną odzież – jej cechy opracował projek-

tant odzieży. Poruszamy się środkami komunikacji –  

ich formę, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania 

przygotowały zespoły projektowe. Miejsce naszej nauki 

i pracy jest przestrzenią, której ktoś wyznaczył wielkość, 

proporcje oraz kolorystykę. 

CO POTEM?

Życie ludzi może stawać się lepsze w wielu wymiarach, 

a pomaga w tym wykształcenie zdobyte na Wydziale 

Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku. 

Nasi absolwenci i pracownicy wydziału pracują dla  

wielu znanych firm i instytucji, takich jak Muzeum 

Narodowe w Gdańsku, PESA, LPP, Europejskie Centrum 

Solidarności. Sami zakładają własne przedsiębiorstwa 

i odnoszą sukcesy rynkowe w dziedzinie projektowania  

i produkcji mebli, projektowania architektury wnętrz. 

Znakomitym przykładem jest grupa projektowa 

TABANDA. Jednak poza wymiarem sukcesu rynkowego, 

który jest elementem pracy projektanta, pozostaje wymiar 

osobisty naszych pasji, jakim jest spełnienie własnych 

marzeń czy naturalna chęć poprawy życia innych ludzi. 

Możemy się pochwalić wieloma absolwentami pracujący-

mi w przemyśle jachtowym i okrętowym. Mamy wiele  

zrealizowanych projektów z dziedzin związanych  

z ochroną zdrowia i środowiska pracy, których nie da się 

mierzyć miarą sukcesu rynkowego, a których wartość 

dla społeczeństwa jest nie do przecenienia. Perspektywy 

pracy dla projektantów są ogromne. Nasz kraj jeszcze 

wiele lat będzie dostarczał tematów do pracy, co związane 

jest z koniecznością polepszenia szeroko rozumianej 

przestrzeni życia. Dlatego powołaliśmy nowy kierunek 

kształcenia Architektura Przestrzeni Kulturowych,  

którego absolwenci mają być przygotowani do zmierzenia 

się z problemami naprawy naszego otoczenia. 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 
ARCHITEKTURA WNĘTRZ (I i II ST.), WZORNICTWO (I i II ST.),  

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH (I i II ST.)



ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH

Kierunek wychodzi naprzeciw współczesnym trendom 

w badaniu, ochronie oraz kształtowaniu krajobrazów 

i przestrzeni kulturowych, a w szczególności przestrzeni 

kulturowych miast. Jest naukowo-dydaktyczną  

odpowiedzią na idee Europy regionów i na wspieranie  

jej lokalnych tożsamości. Działając w obszarze sztuk 

projektowych, sięgamy do obszarów pokrewnych:  

architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu,  

ochrony zabytków oraz antropologii kulturowej, zapew-

niając wieloaspektowy charakter programu studiów. 

Kształcimy w zakresie ArchiKultury – kultury wrażli-

wego projektowania, u podstaw którego są: człowiek, 

środowisko i tożsamość miejsca.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Nasz nastrój w czasie pracy i nauki zależy od jakości  

pracy projektanta wnętrz. Dokonując wyboru miejsca  

na posiłek lub spotkanie kierujemy się do miejsc,  

które zachęcają klimatem – efektem pracy architekta 

wnętrz. Nasze poranne samopoczucie często jest efektem 

wygody mebli zaprojektowanych przez projektanta mebli. 

Zwiedzanie wystawy to możliwość poznania wyników 

pracy projektanta wystaw. Wizyta w kinie lub teatrze  

to okazja do spotkania ze szczególną dziedziną projekto-

wania, jaką jest praca scenografa. Tego wszystkiego 

możesz doświadczyć studiując Architekturę Wnętrz.

WZORNICTWO

Te studia zmieniają, dają wycisk. Tu uczysz się dostrzegać 

problemy i poszukiwać ich rozwiązań. Jednak studiując 

projektowanie, masz też sporo okazji do twórczej zabawy. 

To przygotowuje do pracy projektantów. Po studiach  

nasi absolwenci pracują jako projektanci odzieży, obuwia, 

biżuterii, oświetlenia, mebli, komunikacji wizualnej, po-

ciągów, statków i setek innych produktów. Możesz do nich 

dołączyć. A jeśli zmienisz zdanie i po studiach zajmiesz 

się czymś innym niż projektowanie, to design thinking, 

którego uczymy, będzie pomocne w wielu dziedzinach.



O WYDZIALE

Wydział Malarstwa kształci artystów malarzy.  

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta 

i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy 

twórczej, zarówno w granicach tradycyjnych technologii 

malarskich, jak i z zastosowaniem współczesnych,  

intermedialnych środków wyrazu.

Wydział Malarstwa poza działalnością dydaktyczną  

oferuje również udział w plenerach, warsztatach, wysta-

wach oraz innych wydarzeniach służących popularyzacji  

sztuki. Organizujemy konkursy, współpracujemy z licz-

nymi instytucjami kultury i prestiżowymi galeriami.  

Absolwent malarstwa to bardzo wszechstronny twórca, 

potrafiący działać również w przestrzeni publicznej  

(murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, ani-

macje). Nabyte umiejętności wykorzystać można tworząc 

scenografie teatralne i filmowe, ilustrując książki,  

projektując wnętrza, ucząc w szkołach i domach kultury 

lub działając w agencjach reklamowych.

WYDZIAŁ MALARSTWA
MALARSTWO (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)

CO POTEM?

Od ponad 70 lat artyści malarze wykształceni w gdańskiej 

Uczelni mają istotny wpływ na kształt przestrzeni arty-

stycznej oraz kulturowej Polski i Gdańska.

Studenci i absolwenci malarstwa odnoszą spektakularne 

sukcesy zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i między-

narodowej, tworzą ambitne i odważne realizacje, efektem 

czego są liczne nagrody i wyróżnienia, w ostatnim czasie: 

Przemysław Garczyński zdobył I Nagrodę Ministra  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 29. Ogólnopolskim  

Przeglądzie Malarstwa Młodych, Alicja Kubicka  

otrzymała Nagrodę Grand Prix w kategorii malarstwo na 

Przeglądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Katarzyna 

Świerzewska wyróżnienie honorowe w konkursie Fundacji 

im. Franciszki Eibisch, Paulina Grosz zdobyła Grand Prix 

w 2. Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. W. Fangora. 

Nasi absolwenci to cenieni i rozpoznawalni artyści, jak: 

Mariusz Waras (m-city), Dominik Lejman, Ewa Juszkiewicz, 

Honorata Martin.

1. KATEDRA KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Pedagodzy prowadzący zajęcia ze studentami 1 i 2 roku 

dokładają wszelkich starań, aby rozbudzić w młodych, 

wrażliwych osobach pokłady wyobraźni oraz pomóc im 

w budowaniu własnego języka artystycznego.

2. KATEDRA MALARSTWA

Po 2 latach spędzonych w pracowniach podstaw studenci 

mogą wybrać jedną z 6 pracowni „dyplomowych”.  

Oferta pracowni jest bardzo różnorodna. Wszystkie pra-

cownie znajdują się na tym samym piętrze Wielkiej  

Zbrojowni, w samym sercu Gdańska, co sprzyja  

nieustannej wymianie myśli oraz budowaniu twórczej 

i przyjacielskiej atmosfery. 

3. KATEDRA RYSUNKU

Katedra Rysunku to 4 pracownie, otwarte na różne  

sposoby działania. W ofercie są tradycyjne sposoby  

ekspresji, ale możliwe jest też zbliżenie z mediami cyfro-

wymi, praca nad obiektem oraz instalacja. 

4. KATEDRA SPECJALIZACJI ARTYSTYCZNYCH

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej

Dzięki współpracy z miastem Sopot oraz Gdańskim 

Teatrem Szekspirowskim zamieniamy studenckie  

projekty w żywą przygodę w domenie publicznej.  

Studenci realizują zadania: malarskie, streetartowe,  

rzeźbiarskie, performerskie, scenograficzne, filmowe,  

animacyjne, videomappingowe, wielkoformatowe  

projekcje i interaktywne instalacje.

Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu

Tutaj studenci poznają zarówno tradycyjne (fresk,  

sgraffito, mozaika, witraż), jak i nowoczesne techniki 

i technologie. Wraz z Instytutem Kultury Miejskiej 

w Gdańsku współtworzymy projekt „Gdańska Szkoła  

Muralu”. Efekty działań tego projektu tworzą rozpozna-

walną markę artystyczną w świecie. 

Sztuka Włókna

Pracownia Sztuki Włókna kształci studentów w zakresie 

szeroko rozumianej tkaniny unikatowej, dając możliwość 

poznania tradycyjnych i współczesnych technik scalania 

materiałów włóknistych oraz druku na tkaninie. 

SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Specjalność (po drugim roku studiów) jest przeznaczona 

dla tych, którzy mają odwagę wyjść z malarstwem poza 

blejtram, poznać montaż filmowy, arkana videomappingu 

i wielkoformatowych projekcji. Zaprojektować i zrealizować 

obiekt w przestrzeni publicznej. Uczestniczyć w przygodzie 

miejskiej interwencji artystycznej, zrealizować malarstwo 

ścienne. Poznać sztukę włókna, czy wykreować kostium/

obiekt. Jest to specjalność dla tych, którzy pragną,  

aby ich sztuka docierała do niezliczonych odbiorców. 

 



WYDZIAŁ MALARSTWA



O WYDZIALE

Wydział Rzeźby i Intermediów jest wydziałem  

dwukierunkowym, współtworzonym przez dwa tytułowe 

kierunki: Rzeźbę i Intermedia. Łączy je nie tylko nazwa, 

ale też historia i miejsce, w którym pracujemy.  

Współistnienie i współoddziaływanie są wyróżnikami 

i siłą wydziału. 

Niezaprzeczalnymi atutami Wydziału Rzeźby  

i Intermediów jest jego usytuowanie na Placu Wałowym, 

w zaciszu Starego Przedmieścia, z dala od zgiełku miasta, 

ale w bliskiej odległości od głównej siedziby Akademii – 

Wielkiej Zbrojowni. Jest to baza lokalowa wpisująca się 

w historyczną tkankę zabudowań Małej Zbrojowni  

i Laboratorium Fortecznego, w których znajdują się  

pracownie rzeźbiarskie i intermedialne, warsztaty,  

atelier fotograficzne itd. Wydziałowe zabudowania otacza 

rozległy teren pozostający do naszej dyspozycji. To na 

nim odbywają się warsztaty, zajęcia. Jest on miejscem 

działań i spotkań. 

CO POTEM?

Kadrę Wydziału Rzeźby i Intermediów stanowią cenieni 

i aktywni dydaktycy. Nasi studenci i absolwenci biorą 

udział i odnoszą liczne sukcesy w ważnych wydarzeniach 

ogólnopolskich, takich jak: Artystyczna Podróż Hestii, 

Przegląd Sztuki Wideo VideoNews, Najlepsze Dyplomy 

ASP i Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów Wro, Młode 

Wilki, Triennale Młodych w Orońsku czy Studenckie 

Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej.

INTERMEDIA

Pracownie zasilające kierunek Intermedia łączy wspólny 

mianownik – otwartość na indywidualizm i wrażliwość 

studentki/studenta oraz jej/jego wybory wobec  

konstruowania wypowiedzi artystycznych w ramach  

poszczególnych obszarów tematycznych. Program 

kierunku uwzględnia zrozumienie współczesnej relacji 

ciała, obiektu, artefaktu a przestrzeni społecznej i języka 

obecnych w niej mediów. Zapoznanie z najnowszymi 

możliwościami technologicznymi, praca z obszarem 

bio-mediów i performansem przebiega równolegle  

do zdobywania umiejętności skupionych wokół szeroko 

rozumianych technik fotograficznych, audio i video. 

 

RZEŹBA

Kształcenie artystyczne na kierunku Rzeźba oparte  

jest na mocnych fundamentach trzech katedr: katedry 

rzeźby, katedry rysunku oraz katedry specjalizacji.  

Kierunek Rzeźba, jak mało który, dedykowany jest 

osobom utalentowanym, wrażliwym na kształt i formę 

otaczającej nas rzeczywistości. Bogaty i wyjątkowy  

dorobek artystyczny profesorów stanowi o sile i aktual-

ności tej dyscypliny sztuki, od stuleci inspirującej,  

dynamicznej i wciąż poszerzającej swoje granice. 

Studentów i absolwentów kierunku zawsze cechowała 

niezwykła kreatywność i niebanalne sposoby rozwiązy-

wania zadań. Efektem tego jest determinacja w dążeniu 

do wytyczonych celów oraz liczne sukcesy artystyczne 

w kraju i za granicą. Wszelkie indywidualne walory,  

ubogacone w procesie kształcenia oraz umiejętność pracy 

zespołowej sprawiają, że nasi absolwenci z sukcesami 

pracują w zespołach autorskich, jak również indywidual-

nie osiągają najwyższe artystyczne cele.

WYDZIAŁ RZEŹBY I INTERMEDIÓW
RZEŹBA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE), INTERMEDIA (I ST. i II ST.)



WYDZIAŁ RZEŹBY I INTERMEDIÓW



WYDZIAŁ GRAFIKI
GRAFIKA (I i II ST.)

O WYDZIALE

Wydział Grafiki istnieje od 15 lat. Prowadzimy studia 

stacjonarne i niestacjonarne. Oba rodzaje studiów są  

dwustopniowe 3+2 lata. Program kształcenia na  

specjalności Grafika Projektowa ciągle ewoluuje.  

Staramy się nadążyć za wymaganiami rynku i przygo-

tować absolwentów do kreatywnej, twórczej pracy  

projektowej na poziomie profesjonalnym.

CO POTEM?

Na nieoficjalnej „giełdzie” studenckiej, studia na Wydziale 

Grafiki mają znakomitą markę. Dowodzi tego długa lista 

kandydatów na studia. Nasi studenci odnoszą sukcesy 

także poza murami Uczelni. Uczestniczą w prestiżowych 

konkursach i – jak dowodzi historia – wielokrotnie je 

wygrywają. Nasi absolwenci stanowią podstawową kadrę 

wielu agencji reklamowych. Są profesjonalni i kreatywni 

dla miasta, regionu i kraju. Wielu absolwentów sprostało 

wymaganiom rynku najbardziej rozwiniętych krajów.  

Odnoszą tam udokumentowane sukcesy. Napawają nas 

dumą i mobilizują do dalszego wysiłku.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 3 lata i kończą się egzaminem licencjackim 

Absolwent otrzymuje stopień licencjata. Program studiów 

zapewnia wszechstronne kształcenie studentów w zakre-

sie podstaw grafiki artystycznej i projektowej.

SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA ARTYSTYCZNA

Student w naszych pracowniach otrzymuje przebogatą, 

szeroko rozumianą wiedzę z zakresu druku klasycznego. 

Studenci są organizatorami i uczestnikami wydarzeń 

kulturalnych, konferencji poświęconych grafice, otrzymu-

ją nagrody, są stypendystami. Wszystkie zdobyte podczas 

studiów umiejętności przyczyniają się do ukształtowania  

osobowości twórczej naszego absolwenta.  

Postawy artysty – kreatora, osoby o bogatej wyobraźni, 

nie bojącej się nowych wyzwań, jak i ryzyka oraz odpo-

wiedzialności za własne decyzje. Osoby, która swobodnie 

porusza się w warsztacie tradycyjnym, ale również zy-

skuje wiedzę z zakresu nowych mediów. Ograniczeniem 

jest tylko wyobraźnia. Od naszych studentów wymagamy 

zaangażowania i pasji. 

Naszym celem jest ukształtowanie twórcy mogącego 

świadomie wykorzystywać tradycyjne techniki druku, 

stworzyć techniki autorskie, jak i odpowiadać na zapotrze-

bowanie aktualnego rynku komercyjnego.  

Połączenie doświadczeń zdobytych na poszczególnych 

etapach studiów w tak różnorodnych specjalnościach 

pozwala absolwentowi w sposób profesjonalny odnaleźć 

się we współczesnym świecie.

SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA PROJEKTOWA

Studia na specjalności Grafika Projektowa trwają 2 lata 

i kończą się egzaminem magisterskim. Absolwent  

otrzymuje stopień magistra sztuki. Program studiów 

zapewnia pogłębioną wiedzę i wszechstronne kształcenie 

w zakresie grafiki projektowej (sukcesywnie uzupełnianej 

o nowe media). Kadra Katedry Grafiki Projektowej  

(I i II st.) to 22 osoby o dużym doświadczeniu zawodo-

wym i pedagogicznym oraz młodzi, dynamiczni twórcy, 

którzy wnoszą energię i zainteresowanie nowymi mediami.

Pracownie Grafiki Projektowej: 

1. Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego

2. Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego 

3. Pracownia Liternictwa i Typografii 

4. Pracownia Projektowania Plakatu i Form  

Reklamowych 

5. Pracownia Propagandy Społecznej 

6. Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego  

w Przestrzeni Publicznej 

7. Pracownia Ilustracji 

8. Pracownia Fotografii Projektowej 

9. Pracownia Projektowania dla Kultury (I st.) 

10. Pracownia Projektowania dla Kultury (II st.) 

11. Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki 

12. Pracownia Projektowania Książki

13. Pracownia Podstaw Fotografii 

14. Pracownia Podstaw Grafiki Interaktywnej



WYDZIAŁ GRAFIKI



SPOTKASZ NAS NA TARGACH EDUKACYJNYCH!

25 lutego 2020 Edu Day Koszalin

26 lutego 2020 Edu Day Słupsk

26 lutego 2020 Akademus w Chojnicach

10–11 marca 2020 Targi Akademia Uniwersytet Gdański

27 marca 2020 Targi Przyszłość 2020 w Bytowie

DNI OTWARTE

20–21 marca 2020 Dni Sztuki, designu i kultury

W programie prezentacje wydziałów, wykłady, spotkania 

z artystami i projektantami, warsztaty oraz otwarte pracownie. 

Możesz też skonsultować swoją teczkę.

ASP W TWOJEJ SZKOLE / TWOJA SZKOŁA W ASP

Chcesz zwiedzić naszą szkołę ze swoją klasą?  

A może chcesz, aby nasi wykładowcy odwiedzili  

Twoją szkołę? Daj nam znać! 

Kontakt: promocja@asp.gda.pl

Masz pytania odnośnie rekrutacji? 

biuro.rekrutacji@asp.gda.pl
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