
Dni Otwarte w ramach rekrutacji na Wydziale Wzornictwa na rok akademicki 2022/2023: 

 

 bezpłatne konsultacje teczek dla kandydatów na studia licencjackie: 

Wykładowcy na  spotkaniach z kandydatami omówią prezentowane prace z rysunku,  malarstwa oraz 

w zakresie projektowym: 

- środa 30.03 i czwartek 31.03, godz. 9.00-12.00 konsultacje dr Ewa Śmigielska (Projektowanie Produktu);  

- środy 09.03 i  30.03, godz. 17.00- 19.00 konsultacje dr Mikołaj Chylak (Projektowanie Produktu);   

- poniedziałki 28.03 i 25.04, godz. 14.00 konsultacje  w zakresie technik prezentacyjnych i rysunku 

prezentacyjnego mgr Zuzanna Łąpieś (Projektowanie Produktu);   

- środy 23.03 i 20.04, , godz. 16.00- 18.00 konsultacje dr Cezary Koczwarski  (Projektowanie Ubioru) ; 

-czwartki  24.02 i 17.03, godz. 11.00- 13.00 konsultacje dr hab. Prof. Uczelni Agnieszka Rożnowska - Jasiewicz 

(Projektowanie Ubioru) ; 

- czwartki 14.04 i 28.04, godz.15.00-17.00 konsultacje mgr Dominika Wirkowska - Raczkowska 

(Projektowanie Ubioru) ; 

 

 wykłady on-line:  

sobota 02.04.22r., godz.15.00 -16.30 prof. Wojciech Wybieralski - wykład p.t. „Wzornictwo, krótki 

wstęp do…”  dla  kandydatów na studia licencjackie, specjalność Projektowanie Produktu.                      

Zapisy do czwartku 31.03,  wykład ONLINE, link do spotkania w piątek 01.04.2022r. 

sobota 26.03.22r., godz.15.00-16.30 dr Józef Mrozek - wykład  p.t. Czym jest współczesne 
wzornictwo” , dla kandydatów na studia licencjackie, specjalność Projektowanie Produktu. 
Zapisy do czwartku 24.03.22r., wykład ONLINE, link do spotkania w piątek 25.03.2022r.  

sobota 26.03.22r., godz.11.00-12.30 dr Aleksandra Jatczak-Repeć wykład p.t. „ Moda jako sztuka” 
wykład dla kandydatów na studia licencjackie, specjalność Projektowanie Ubioru. 
Zapisy do czwartku 24.03.22r., wykład ONLINE, link do spotkania w piątek 25.03.2022r.  

sobota 14.05.2022r., godz. 15.00 -16.30 dr hab. Daniel Zieliński wykład p.t. ”Projektowanie 
krytyczne na Wydziale Wzornictwa...”, dla wszystkich kandydatów na studia magisterskie.  
Zapisy do czwartku 12.05.2022r., wykład ONLINE, link do spotkania w piątek 13.05.2022r. 

sobota 21.05.2022 r. godz. 15.00 -16.30 dr Paweł Grobelny - wykład p.t. „Projektowanie dla 
przestrzeni publicznej na Wydziale Wzornictwa” dla wszystkich kandydatów na studia magisterskie.              
Zapisy do czwartku 19.05.2022r., wykład ONLINE, link do spotkania w piątek 20.05.2022r.  
 

 tematy do teczek dla kandydatów na studia  
 
08.04.2022r. - zamieszczenie tematu projektowego do teczek dla specjalności Projektowanie 

Produktu i Komunikacji Wizualnej oraz dla specjalności Projektowanie Ubioru, studia I stopnia. 

 
 08.07.2022r. - zamieszczenie tematu projektowego do teczek dla specjalności Projektowanie 

Produktu i Komunikacji Wizualnej, studia II stopnia. 



 

 spotkania informacyjne z władzami wydziału poprowadzą:  

W piątek, 22.04.2022 r., godz. 9.30 - 11.00,    dr Aleksandra Jatczak - Repeć i hab. Prof. Uczelni Agnieszka 

Rożnowska-Jasiewicz dla specjalności Projektowanie Ubioru. Omówione zostaną program studiów, zasady 

rekrutacji na studia licencjackie, na rok akademicki 2022/2023 oraz temat do teczki.                                                                                 

Zapisy do środy 20.04.2022r. Spotkanie ONLINE, link do spotkania w czwartek  21.04.2022r. 

W sobotę,  23.04.2022 r.,  godz.15.00 - 17.00,  dr Robert Pludra i dr hab. Magda Kochanowska                        

dla  specjalności Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej. Omówione zostaną program studiów, 

zasady rekrutacji  na studia licencjackie, na rok akademicki 2022/2023 oraz temat do teczki. 

Zapisy do czwartku 21.04.2022r. Spotkanie ONLINE, link do spotkania w piątek 22.04.2022r. 

  

W sobotę, 23.04.2022 r., godz. 15.00 - 16.30 spotkanie z kandydatkami/kandydatami na studia 

magisterskie,  dr Tomasz Rygalik, Projektowanie Produktu. Omówienie programu studiów, zasady rekrutacji 

oraz możliwości rozwoju po studiach magisterskich na Wydziale Wzornictwa. 

Zapisy do czwartku 21.04.2022r. Spotkanie ONLINE, link do spotkania w piątek 22.04.2022r. 

W sobotę, 16.07.2022 r., godz. 11.00 - 12.30 spotkanie z kandydatkami/kandydatami na studia magisterskie  

dla specjalności Projektowanie Produktu,  dr Tomasz Rygalik. Omówione zostaną zasady rekrutacji, temat 
projektowy do teczki,  program studiów oraz możliwości rozwoju po studiach. 
Zapisy do czwartku 14.07.2022r. Spotkanie ONLINE, link do spotkania w piątek 15.07.2022r.  
 

 

 noc muzeów, Wydział Wzornictwa, ul. Myśliwiecka 8 (wejście od ul. Hoene Wrońskiego) 
 

14.05.2022r., w godz. 18.00-23.00, NOC MUZEÓW na Wydziale Wzornictwa, oprowadzanie 
organizowane przez Samorząd Studencki. Wystawy:  
 
DŁUGA GABLOTA, (parter Wydziału Wzornictwa), wystawa całoroczna prezentująca projekty zrealizowane  
w poszczególnych pracowniach  Wydziału  Wzornictwa, od pierwszego roku po pracownie dyplomowe. 
Prace z roku akademickiego 2020/2021. 
Organizator:  st. wykładowca Anna Kotyńska, Zakład Dokumentacji Wydziału Wzornictwa. 

Galeria KAPLICA, (parter Wydziału Wzornictwa), wystawa „ STREFA POMIĘDZY” . Prezentacja dorobku  

Pracowni Kreacji Przekazu prowadzonej przez prof. Ksawerego Piwockiego i as. Jakuba Marzocha  .  
Organizatorzy:  prof. Ksawery Piwocki, as. Jakub Marzoch. 

MAŁA GABLOTA, przy sali 0.3 (parter Wydziału Wzornictwa),  „Postmodernizm w kuchni i na stole” 

 wystawa historyczna, organizowana przez ad. Józefa Mrozka z Katedry Teorii i Historii Designu. 

DUŻA GABLOTA,  (parter Wydziału Wzornictwa), obok KAPLICY ,  wystawa historyczna „ Philippe Starck”. 
Organizator:  ad. Józef  Mrozek, Katedra Teorii i Historii Designu.  

 
 

 oprowadzenia dla kandydatek/kandydatów na studia po wystawie Projektowanie 
doświadczeń, Pałac Czapskich, ul . Krakowskie Przedmieście 5 

 
03.03.2022, godz.16.00 – 17.00,  Spotkanie z kandydatkami/kandydatami na studia na wystawie 
Projektowanie doświadczeń w Pałacu Czapskich. Spotkanie dla kandydatów na specjalność 
Projektowanie Produktu poprowadzi dr Dominik Głąb (ze względu na obostrzenia spotkanie 
organizowane jest dla max.  dla 11 osób),  
 
10.03.2022, godz.18.00 – 19.00,  Spotkanie z kandydatkami/kandydatami na studia na wystawie 
Projektowanie doświadczeń w Pałacu Czapskich. Spotkanie dla kandydatów na specjalność 
Projektowanie Ubioru poprowadzą wykładowcy z Katedry Mody (ze względu na obostrzenia 
spotkanie organizowane jest dla max. dla 11 osób),  



 
Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udzielać będzie Dziekanat Wydziału Wzornictwa 
tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32 
e-mail: wwp@asp.waw.pl  lub  rekrutacja.wzornictwo@asp.waw.pl 
 
Dyżury telefoniczne dziekanatu Wydziału Wzornictwa w sprawie rekrutacji w godz.11.00-13.00 
w poniedziałki i środy. 

mailto:rekrutacja.wzornictwo@asp.waw.pl

