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ASP w Warszawie                                                                                                    25.09.2017
Wydział Wzornictwa Przemysłowego
Katedra Projektowania
Rok akademicki 2017/2018
Semestr zimowy

OGŁOSZENIE NR 1

ROK III i IV 

Dot. ZAPISÓW DO PRACOWNI PROJEKTOWYCH - Specjalistycznych
                                                               

W bieżącym roku akademickim w semestrze zimowym zajęcia projektowe-
specjalistyczne  będą prowadzone w niżej wymienionych pracowniach:

lp.           prowadzący                            nazwa pracowni                               limit 
                                                                                                          

    
1.       prof. zw. Wojciech Wybieralski   Prac. Proj. Produktu (PR 1)            10 osób 

2.       prof. zw. Michał Stefanowski      Prac. Proj. Produktu (PR 2)            12 osób
 
3.       prof. zw. Jerzy Porębski             Prac. Proj. Produktu (PR 3)            12 osób 

4.       prof. nzw. Grzegorz Niwiński      Prac. .Proj. Produktu (PR 4)           12 osób 

5.      dr Daniel Zieliński                        Prac. Proj. Produktu  (PR 5)           12 osób

6.      dr  Tomek Rygalik                        Prac. Proj. Produktu (PR 6)            12 osób
 
7.      mgr Paweł Grobelny                    Prac. Proj. Produktu  (PR 7)           12 osób

8.      mgr Bartek Mejor                         Prac. Proj. Ceramiki (PPC)               6 osób

9.      prof. nzw. Artur Frankowski          Prac. Proj. i Typografii (TPiP)         12 osób

10.    dr Maciej Konopka              Prac. Proj. Opakowań i Marek (PPOiM)  12 osób

11.    mgr Paweł Jasiewicz             Eksperymentalna Prac. Drewna (EPD)   6 osób    

12.    dr Bartosz Piotrowski                    Prac. Proj. Produktu  (PR 8)          12  osób
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Uwagi dotyczące zapisów:

1. Do jednej pracowni można zapisać się 2 razy (nie licząc projektów dyplomowych)

2. Pierwszeństwo zapisów mają studenci realizujący projekty dyplomowe mgr i licencjackie 

3. Większość pracowni projektowych przeprowadzi dwa tematy projektowe. Studenci 3 roku 
realizują 4 tematy w dwóch pracowniach. Studenci 4 roku w jednej pracowni realizują 
projekt dyplomowy, a w drugiej dwa tematy projektowe. W ciągu semestru mogą być 
organizowane dodatkowo krótkie warsztaty projektowe. 
Omówienie tematów nastąpi w dniu zapisów do pracowni. 

4. Zapisów należy dokonywać osobiście, w terminie wyznaczonym. Na listy poszczególnych 
pracowni może zapisać się dowolna liczba studentów. Należy zapisać się do trzech 
pracowni, przy nazwisku należy umieścić cyfrę oznaczającą preferencje  
(np. nr 1 najbardziej preferowana pracownia, nr 2 kolejna, nr 3 ostatnia w 
kolejności). Wybór studentów zakwalifikowanych do pracowni zostanie dokonany przez 
prowadzącego na podstawie PORTFOLIO, które koniecznie należy przynieść w dniu 
zapisów. 

5. Z uwagi na możliwość zmian szczególnie w czasie ,,uruchamiania” tematów proszę 
uważnie ,,śledzić’’ ogłoszenia  pracowni, wydziałowe i katedralne.

6. Zapisy do pracowni odbędą się  we WTOREK dn. 03.10.2017 o godz. 10.00 
(spotkanie w sali 0.3).  

7. Po dokonaniu zapisów w dniu 03.10.17 oraz sprawdzeniu obciążeń poszczególnych 
pracowni wyniki zapisów zostaną podane w osobnym ogłoszeniu  04.10.17 (środa). 
Ze względów organizacyjnych zastrzegamy sobie możliwość ,,przesunięcia’’ studenta 
z pracowni do pracowni po zakończeniu cyklu zapisów. Studenci, którzy nie znajdą 
miejsca w pracowniach w pierwszej turze zapisów, będą mogli zapisać się do pracowni, 
w których zostaną wolne miejsca w dniu 04.10.2017 w godz. 9:30-11:00.

8. W dniu poprzedzającym zapisy do pracowni, 2.10.2017 w godz. 9:00-17:00, odbędą się 
prezentacje poszczególnych pracowni


