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Studia jednolite magisterskie - Malarstwo 

L.p. Nazwa obszaru 
Dziedziny 

nauki 

Dyscypliny 

naukowe 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. 
Obszar kształcenia       

w zakresie sztuki 

Sztuki 

plastyczne 
Sztuki piękne 300 100 

 

Studia jednolite magisterskie – Malarstwo, Sztuka w przestrzeni publicznej 

L.p. Nazwa obszaru 
Dziedziny 

nauki 

Dyscypliny 

naukowe 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. 
Obszar kształcenia        

w zakresie sztuki 

Sztuki 

plastyczne 
Sztuki piękne 304 100 
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PREZENTACJA UCZELNI 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku to publiczna Uczelnia artystyczna, której 

misję określa odpowiedzialność za indywidualny rozwój powierzonych jej talentów 

oraz świadomość współtworzenia przyszłości kultury polskiej i europejskiej – jej 

wytworów materialnych i niematerialnych oraz systemu wartości składających się na 

dorobek kultury światowej. Idea kształcenia artystycznego wiąże rozwijanie 

umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych, właściwych poszczególnym 

kierunkom kształcenia z wyzwalaniem kreatywności artystów oraz ich orientacją           

w tradycji i dziedzictwie kultury niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk 

światopoglądowych. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest uczelnią o profilu 

akademickim reprezentującą obszar kształcenia w zakresie sztuk, w dziedzinie sztuk 

plastycznych, dyscyplinach: sztuk pięknych oraz sztuk projektowych (stan na 30 

września 2019 roku). Jej strukturę tworzą następujące Wydziały: Architektura                  

i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia oraz Międzywydziałowy 

Instytut Nauk o Sztuce- aktualnie wygaszany. 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. Takie podejście do owych 

przenikających się dyscyplin – sztuk pięknych i sztuk projektowych – pozwala na 

dogłębne zrozumienie ich specyfiki, a co za tym idzie zapewnia im równy dostęp do 

zasobów i infrastruktury Akademii. Budowanie zrównoważonego wizerunku Uczelni 

jako instytucji obecnej w obiegu sztuki i twórczego projektowania to element wspólnej 

misji, której należy podporządkować wysiłki i pracę całej społeczności akademickiej. 

Istotną formą nowych obszarów kształcenia są studia podyplomowe, stanowiące 

jednocześnie konieczny wstęp do powoływania specjalności lub kierunków. Właściwie 

ukierunkowane i skupione na współpracy z otoczeniem zewnętrznym, nowe obszary 

kształcenia zapewnią absolwentom wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni 

możliwość znalezienia zatrudnienia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 

gospodarczej w kraju i za granicą. Naczelną zasadą ASP w Gdańsku jest podnoszenie 

jakości kształcenia dzięki integracji jednostek organizacyjnych oraz uwzględnianiu 

współczesnej dynamicznej rzeczywistości. Ścisłe powiązanie dydaktyki z działalnością 

badawczą oraz artystyczną  przyczyniają  się do poprawy jakości kształcenia i stanowią 

istotne założenia profilu ogólnoakademickiego, a w dalszej perspektywie ma zapewnić 

nabycie przez studentów profesjonalnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. 
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CZĘŚĆ I. SAMOOCENA UCZELNI W ZAKRESIE SPEŁNIANIA  

SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY PORGRAMOWEJ NA KIERUNKU 

STUDIÓW O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM. 

 

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

uczenia się. 

 

Misja Uczelni została przyjęta wraz ze Statutem Uczelni na podstawie Uchwały Senatu 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 roku. Akademia Sztuk 

Pięknych w Gdańsku pozostaje wierna idei akademii otwartej. Przyjęta koncepcja 

kształcenia na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej 

jest zgodna z misją i strategią rozwoju Uczelni poprzez zobowiązanie do wychowania 

kolejnych pokoleń artystów i nauczycieli akademickich zdolnych do samodzielnej 

twórczości w ramach własnego, niezależnego i świadomie ukształtowanego poglądu 

artystycznego.  

 

Wydział Malarstwa kierowany jest przez Dziekana oraz dwóch Prodziekanów. Studiuje 

na nim 116 studentów (stan na 28 czerwca 2019 r.) jednolitych studiów magisterskich    

w trybie stacjonarnym kształconych przez 35 etatowych nauczycieli akademickich. Na 

Wydział składają się: Kierunek Malarstwo oraz Specjalność Sztuka w Przestrzeni 

Publicznej. Strukturę Wydziału tworzą cztery katedry: Katedra Kształcenia 

Podstawowego, Katedra Malarstwa, Katedra Rysunku i Katedra Specjalizacji 

Artystycznych (złożona z trzech pracowni: Malarstwa Ściennego i Witrażu, Sztuki         

w Przestrzeni Publicznej i Sztuki Włókna).  

 

Koncepcja kształcenia na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka                 

w Przestrzeni Publicznej. 

 

Koncepcja kształcenia oparta jest na wieloletnim doświadczeniu pracowników 

Wydziału Malarstwa oraz doświadczeniach i wzorcach realizowanych w ośrodkach 

krajowych o podobnym profilu akademickim. Odpowiednio przygotowana koncepcja 

kształcenia zmierza w kierunku coraz lepszego przygotowania absolwentów do 

realizacji zadań czekających ich po zakończeniu studiów. Efektami zdobytej wiedzy       

i posiadaniem odpowiednich umiejętności są: samodzielna praca kreatywność 

artystyczno-zawodowa, zbieranie, analizowanie i interpretowanie informacji, rozwijanie 

własnych idei, formułowanie krytycznej argumentacji i umiejętność organizacji pracy, 

podejmowanie niezależnych decyzji artystycznych, oraz umiejętności inspirowania 

innych poprzez szerokie działanie w obszarze sztuki i kultury. 

 

Kluczową cechą programu kształcenia wyróżniającą się od jego początku, jest 

wspólne kształcenie studentów w zakresie podstaw na Kierunku Malarstwo oraz 

Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej, obejmujące 4 pierwsze semestry.              

W dalszym procesie kształcenia cechą kluczową jest różnorodny program pracowni 
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dyplomujących oferowany studentom do wyboru, w których to studenci realizują części 

artystyczne dyplomowych prac magisterskich. Natomiast cechą wspólną na Wydziale 

Malarstwa dla całego procesu kształcenia jest dążenie do zdobycia przez studentów 

niezbędnej wiedzy, szerokich umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie               

z wymogami określonymi przez Polskie Ramy Kwalifikacji (poziom VII). Efekty 

kształcenia pozwolą studentowi (absolwentowi) na samodzielny rozwój intelektualny 

oraz artystyczny oparty na dużej świadomości wiedzy z obszaru sztuki oraz związkach 

z innymi dziedzinami kultury i nauki. Wydział Malarstwa odwołując się do własnej 

tradycji oraz wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom kształci artystów 

malarzy, oferując studentom kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych.  

 

Idea oraz cele kształcenia artystycznego realizowane na Kierunku Malarstwo oraz 

Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej wiążą ze sobą:  

- kształcenie umiejętności i zdobywanie kompetencji właściwych dla Kierunku               

i specjalności; 

- wyzwalanie kreatywności studentów; 

- wyposażenie studenta w wiedzę o tradycji i dziedzictwie kulturowym niezależnie od 

przyjmowanych przez nich postaw i stanowisk światopoglądowych; 

- wyposażenie studenta w wiedzę o sztuce współczesnej i umiejętność jej krytycznego 

odbioru. 

 

Pracownicy Wydziału Malarstwa świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności 

dbają o indywidualny rozwój powierzonych im talentów młodych adeptów sztuki, 

którzy jako absolwenci tworzyć będą materialne świadectwa kultury polskiej zarówno 

w kraju jak i poza jego granicami. Obszary zainteresowań badawczych wykładowców 

Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej 

odzwierciedlone są w nazwach, programach oraz sylabusach prowadzonych przez nich 

pracowni. Wszystkie pracownie posiadają własne, niezależne programy (w postaci 

sylabusów) oparte o doświadczenia artystyczne prowadzących oraz uwzględniające 

specyfikę pracy na Kierunku w poszczególnych Katedrach, takich jak: Katedra 

Kształcenia Podstawowego, Katedra Malarstwa, Katedra Rysunku oraz Katedra 

Specjalizacji Artystycznych.  

 

Specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej. 

 

Specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej została powołana przez Radę Wydziału 

Malarstwa Uchwałą nr 33/2013 z dnia 15.05.2013r. i zatwierdzona przez Senat 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Uchwałą nr 169/2013 z dnia 03.06.2013 r. Była 

to inicjatywa odpowiadająca na rosnącą dynamikę zmian w obszarze sztuk wizualnych 

z jednej strony, z drugiej – umożliwiała studentom realizacje swoich zainteresowań 

sztuką poza tradycyjnym warsztatem malarskim i wyjście w przestrzeń publiczną           

z projektami artystycznymi.  Powstanie Specjalności w ramach prowadzonego kierunku 
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wiązało się także z szansą na rozwój Wydziału, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz 

rozbudowę zaplecza technicznego pracowni w Katedrze Specjalizacji Artystycznych. 

 

Sztuka dnia dzisiejszego w coraz większym stopniu wychodzi z tradycyjnych form 

wystawienniczych w przestrzeń publiczną nie tylko materialną, ale i wirtualną. Proces 

kształcenia na Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej ukierunkowany jest na 

samodzielny rozwój intelektualny i artystyczny, który przygotowuje studenta do wejścia        

w ciężki i nie do końca odgadniony rynek sztuki i materialną sferę realizacji twórczych. 

Celem kształcenia z jednej strony jest pielęgnacja nieskrepowanej wyobraźni,                 

a z drugiej taktyczno- techniczne przygotowanie do wykonania konkretnych projektów, 

czy zleceń artystycznych. Program mimo ram jest niezmiernie elastyczny                        

i negocjowany ze studentami, odnosi się do bodźców i zdarzeń zewnętrznych, 

uwzględnia zarówno sztukę społecznie zaangażowaną, jak i wolną od wszelkich 

asocjacji. Istotne są nowe poszukiwania relacji artysta – widz - uczestnik, zarówno        

w przestrzeni materialnej jak i wirtualnej. Idea kształcenia na specjalności wiąże się       

z wyjściem w przestrzeń publiczną z projektami artystycznymi, zaczynając od tych 

najprostszych po duże zlecenia publiczne. W programie znalazły się elementy 

projektowania scenografii, zasady i elementy konstruowania mappingu, podstawy 

filmu, zastosowanie technologii cyfrowych i multimedialnych, w których światło jest 

narzędziem kreacji oraz wszystko co związane z analizą i aranżacją przestrzeni. Biorąc 

pod uwagę dotychczasowe doświadczenia gdańskiej ASP kwestia wystawiennictwa 

jako dziedziny artystycznej kreacji wydaje się niezwykle istotna. Specjalność Sztuka                     

w Przestrzeni Publicznej z założenia nie tylko poszerza horyzonty myślenia studentów           

o sztuce współczesnej, ale daje też możliwości zawodowego startu w nie zawsze 

łatwym dla sztuk czystych rynku. 

 

Student Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej rozpoczyna swoje kształcenie               

w Pracowni Podstaw Malarstwa i Rysunku, Pracowni Podstaw Technologii Katedry 

Specjalizacji Artystycznych, poznaje technologię fotografii oraz filmu. Po pięciu 

semestrach kontynuuje naukę w wybranych przez siebie pracowniach specjalizacji 

artystycznych. Studenci mają także możliwość wyboru technologii i specjalizacji          

w pracowniach innych kierunków i wydziałów. Na IX semestrze studiów student 

dokonuje wyboru promotora dyplomu. Do uzyskania dyplomu wymagane jest 

zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania Kierunku 

Malarstwo i Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej, oraz osiągnięcie  minimum 

304 punktów ECTS. Przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej 

składającej się z ekspozycji prac artystycznych (wraz z aneksem ze specjalizacji pod 

kierunkiem prowadzącego Pracownię Malarstwa), jak również pisemnej pracy 

magisterskiej (pisanej pod kierunkiem prowadzącego dyplomowe seminarium 

teoretyczne). Te warunki są  podstawą do przeprowadzenia publicznej obrony dyplomu 

przed Komisją Dyplomową. 
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Zgodność Koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego 

oraz rynku pracy. 

 

Koncepcja oraz cele strategiczne kształcenia zostały ukierunkowane na potrzeby                      

i oczekiwania studentów oraz otoczenia gospodarczego, społecznego, w tym rynku 

pracy. Wydział Malarstwa wspierają wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze, którzy 

odgrywają istotną rolę w procesie przygotowywania oferty edukacyjnej oraz 

prowadzonych badań. Zdecydowana większość pracowników naukowo - 

dydaktycznych Wydziału jest jednocześnie czynnymi artystami, którzy stale 

współpracują z instytucjami, galeriami oraz firmami stanowiącymi otoczenie 

gospodarcze regionu, co generuje tematy zadań badawczych bezpośrednio i pośrednio 

związane z dydaktyką. Strategiczne cele pracy badawczej i dydaktycznej Wydziału 

stanowią idee, zjawiska, przestrzeń i miejsca obejmujące obszar zagadnień związanych 

z szeroko rozumianą sztuką wizualną. Dążymy do jak najdalej idącego powiązania 

działalności badawczej z dydaktyczną. Badania realizowane przez zatrudnionych na 

Wydziale pracowników naukowo-dydaktycznych stanowią inspirację dla dydaktyki         

i znajdują swoje odzwierciedlanie w programach poszczególnych pracowni. Pobudza to 

także inicjatywę pracowników oraz studentów do organizowania spotkań, konferencji      

i warsztatów kadry naukowo-dydaktycznej z udziałem studentów. 

 

Sylwetka absolwenta wynika z przyjętej koncepcji kształcenia i jest zgodna z misją 

oraz strategią kształcenia Uczelni i Wydziału Malarstwa. Oczekuje się więc,                 

że absolwent będzie potrafił realizować w swojej samodzielnej twórczości, świadomie 

ukształtowane i niezależne poglądy artystyczne. Będzie rozumiał społeczną rolę artysty 

w współtworzeniu przyszłości polskiej kultury i jej materialnego świadectwa. Osiągnie 

także konieczne do wykonywania zawodu umiejętności plastyczne, manualne, 

technologiczne i cyfrowe oraz będzie posiadał niezbędną wiedzę do realizacji 

określonych zadań. W przyszłości będzie potrafił w sposób efektywny wykorzystać 

zdobytą wiedzę, zdolność twórczego myślenia, wyobraźnię i intuicję w pracy 

artystyczno-zawodowej. Powinien posiadać również wiedzę ogólną w zakresie filozofii, 

etyki, estetyki oraz psychologii społecznej, socjologi, struktury politycznej oraz praw 

autorskich, regulacji prawnych dotyczących przestrzeni publicznej. Powinien łączyć 

świadomość artysty i humanisty, rozumiejącego wartość autonomicznego dzieła sztuki          

w procesie zachowywania ciągłości kulturowej i cywilizacyjnej, łączącego w sobie 

wszelkie aspekty kreacji przestrzeni artystycznej z twórczą wrażliwością przekazu. 

Powinien łączyć postawę i doświadczenie zawodowe z przygotowaniem teoretycznym  

i dbałością o stały rozwój intelektualny oraz artystyczny w zakresie innych dziedzin 

sztuki wynikających z kształcenia ogólnoplastycznego. Absolwent powinien posiadać 

umiejętności werbalnego, określenia i oceny wartości artystycznych własnej jak 

również twórczości innych. Powinien posiadać umiejętności pracy w zespołach 

realizacyjnych i projektowych w zakresie artystycznym i logistycznym. Posiadać 

wiedzę umożliwiającą kreowanie, budowanie i inicjowanie zdarzeń wpływających na 
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kształtowanie przestrzeni publicznej we współpracy z instytucjami jak również 

samodzielnie. 

Absolwent Wydziału Malarstwa może podjąć pracę w: 

- organizacjach samorządowych, muzeach, galeriach; 

- instytucjach promocji i upowszechniania kultury; 

- zespołach projektowych, architektonicznych oraz konserwatorskich; 

- w szkolnictwie po otrzymaniu odpowiednich kwalifikacji i specjalności; 

- oraz jako samodzielny, niezależny artysta. 

 

Cechą wyróżniającą ocenianą koncepcję kształcenia jest bardzo różnorodny profil 

pracowni malarskich, rysunkowych oraz specjalizacyjnych oferowanych do wyboru 

przez studentów z jednocześnie wspólną dla wszystkich akceptacją idei 

zrównoważonego rozwoju   i głęboko rozumianego humanizmu. Oznacza to otwarcie na 

nowe idee, kierunki oraz zjawiska w sztuce, uświadamianie studentom swobody 

wyboru zagadnień, które leżą w kręgu ich zainteresowań (poprzez swobodę wyboru 

pracowni) ale uwarunkowaną zgodnością ze zrozumieniem współczesnej roli artysty     

w społeczeństwie. Pomocne w osiąganiu takiego celu są bardzo różnorodne formy          

i metody kształcenia stosowane na Wydziale. Koncepcja kształcenia w zakresie 

podstaw warsztatowych odnosi się bezpośrednio do najważniejszych umiejętności 

związanych z obserwacją natury w tym anatomii i szeroko rozumianych ćwiczeń 

rysunkowych i malarskich. Student ma możliwość wykorzystania  zdobytej wiedzy         

i praktyki  w szukaniu interesujących i dojrzałych postaw artystycznych odnosząc się 

jednocześnie do obszarów nauki, technologii, kultury, tradycji, historii oraz pokrewnych 

dyscyplin artystycznych. Poszukiwanie nowych idei i rozwiązań artystycznych 

wnoszących istotny wpływ w rozwój dyscypliny artystycznej poszerza świadomość 

wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu 

twórczego oraz oddziaływania dzieła sztuki na odbiorcę.   

Zróżnicowany autorski program pracowni umożliwia indywidualny rozwój artystyczny 

studentów. Idea kształcenia artystycznego, realizowana na Kierunku Malarstwo wiąże 

ze sobą umiejętności i zdobywanie kompetencji właściwych dla Kierunku, wyzwalanie 

kreatywności studentów, wyposażenie studenta w wiedzę o tradycji i dziedzictwie 

kulturowym oraz sztuce współczesnej i umiejętność jej krytycznego odbioru. 

 

Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia. 

 

Dla Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej 

sformułowano 9 efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 18 w zakresie umiejętności       

i 14 w zakresie kompetencji społecznych.  

Weryfikacja osiągnięć zakładanych efektów kształcenia odbywa się na każdym etapie 

procesu dydaktycznego poprzez ustalone formy, charakterystyczne dla poszczególnych 

zajęć takie jak: korekty prac, przeglądy wewnętrzne, zaliczenia, przeglądy semestralne                     

i egzaminacyjne.  Nadrzędnym założeniem  i intencją koncepcji programu jednolitych 

studiów magisterskich jest dostosowanie kierunkowych efektów kształcenia 
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pozwalających skutecznie przygotować absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy 

twórczej i zawodowej  w zakresie decyzyjnym i kreatywnym, kontynuacji studiów na 

poziomie studiów doktoranckich w obszarze sztuki oraz rozszerzenie, pogłębienie           

i specjalistyczne ukierunkowanie zagadnień związanych z malarstwem w jak 

najszerszym aspekcie. 

 

Jako kluczowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych uznajemy: 

 

MJ_W02/A2_W08 o treści: Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki              

i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną 

artystyczną malarstwo. 

MJ_W08/A2_W11 o treści: Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania              

w dziele sztuki na odbiorcę. 

MJ_W09/A2_W12 o treści: Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego 

kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej  

 

MJ_U02/A2_U11 o treści: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  

samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych. 

MJ_U05/A1_U17 o treści: Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji 

własnych działań artystycznych. 

MJ_U07/A1_U18 o treści: Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi 

osobami. 

MJ_U10/A2_U16 o treści: Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania 

własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych.  

MJ_U11/MJ_U11 o treści: Ma umiejętności wdrażania własnych idei artystycznych             

w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu 

emocjonalności intuicji i wyobraźni. 

MJ_U12/MJ_U12 o treści: Posiada umiejętność i świadomość  wykorzystywania 

wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych. 

MJ_U17/MJ_U17 o treści: Zna formy zachowań związane z publicznymi  

prezentacjami własnych dokonań. 

 

MJ_K02/A2_K01 o treści: Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej 

elementów, rozumie potrzebę  inspirowania innych i uczenia się przez całe życie.  

MJ_K03/A1_K02 o treści: Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się 

umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei              

i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością 

organizacji pracy. 

MJ_K05/A1_K03 o treści: Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, 

intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie 

rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do 
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nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych 

zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom 

związanym z publicznymi występami lub prezentacjami. 

MJ_K07/A1_K05 o treści: Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań 

innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy. 

MJ_K13/A2_K05 o treści: Potrafi  zaprezentować różne formy aktywności artystycznej        

w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem 

odmienności stanowisk odbiorców. 

 

Osiągnięcia Wydziału Malarstwo. 

 

Wydział Malarstwa 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 Wydziałowi Malarstwa ASP w Gdańsku kategorię 

naukową „A” (decyzja w załączniku „Wydział Malarstwa Kategoria A”). Komunikat 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku o kategoriach 

naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich 

statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, dołączony jest 

do Raportu w formie załącznika. Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych Uczelni 

z ostatnich 5 lat zawiera „załącznik nr 1 – osiągnięcia Uczelni”.  

 

Działalność naukowo-artystyczna pracowników Wydziału Malarstwa współtworzy 

współczesną kulturę wizualną Pomorza i Polski. Aktywny udział w projektach 

kuratorskich, wystawach zbiorowych i indywidualnych świadczy o wysokiej 

aktywności naukowej i twórczej pracowników Wydziału. Uczestnictwo dydaktyków     

w życiu artystycznym poza granicami Polski i nawiązywanie kooperacji z innymi 

ośrodkami akademickimi poszerza możliwości współpracy naukowej i dobrze wpływa 

na rozwój badań artystycznych. Obecność na gościnnych wykładach, pracowników 

naukowych z ośrodków zagranicznych  jest znacząca dla edukacji studentów. Spis 

Najważniejszych osiągnięć artystycznych i naukowych jest dostępny w załączniku nr 1 

„Najważniejsze osiągnięcia pracowników WM ASP”. 

   

Przejawem aktywności naukowej w prowadzonej dziedzinie jest również 

zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych Kierunku Malarstwo w zadania 

badawcze realizowane w ramach działalności statutowej oraz prowadzonych badań 

naukowych. W okresie 2016-2019 pracownicy Wydziału Malarstwa czynnie 

uczestniczyli w projektach badawczych. Zadania obejmowały zagadnienia  związane 

zarówno z badaniami artystyczno-naukowymi indywidualnymi jak i zespołowymi 

(załącznik nr 2 „Lista projektów statutowych pracowników naukowo-dydaktycznych 

WM ASP”). 
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Kolejną formą rozwoju zainteresowań badawczych wykładowców Wydziału jest 

organizacja, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych (załącznik nr 3 

„Organizowane konferencje, sympozja WM ASP”). 

 

Wydział Malarstwa organizuje wydarzenia artystyczne w przestrzeniach 

wystawienniczych Akademii Sztuk Pięknych oraz poza jej murami. Wystawy można 

podzielić na dwie kategorie: wystawy pracowników naukowo - dydaktycznych jak             

i wystawy studentów i absolwentów kierunku Malarstwo. 

Cyklicznym i corocznym wydarzeniem jest wystawa absolwentów Wydziału 

Malarstwa, która odbywa się po obronach dyplomów magisterskich. Efekty pracy 

najmłodszych absolwentów można oglądać w przestrzeniach wystawienniczych 

Akademii Sztuki Pięknych jak i poza nią w przestrzeniach galeryjnych innych 

ośrodków kultury. Prezentacja twórczości konfrontuje młodych artystów z odbiorcą, 

daje impuls do podjęcia pierwszych kroków w promocji swojej twórczości i konfrontuje 

z publicznością. Temu wydarzeniu towarzyszy wydawana co roku publikacja w formie 

katalogu z opisem i recenzjami „Młode Malarstwo. Dyplomy”. Poza cyklicznymi 

wydarzeniami organizowane są wystawy studenckie, w których student nabiera 

doświadczenia w prezentowaniu swojej twórczości.  

 

Wydział Malarstwa ASP Jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkurs Malarskiego            

im. W. Fangora. Jest on dedykowany studentom kierunków związanych z malarstwem. 

Jego ideą jest wyłonienie najciekawszych młodych artystów i promowanie ich 

twórczości. Finaliści mają zapewnione indywidualne prezentacje swoich prac                

w renomowanych, prestiżowych miejscach wystawienniczych, takich jak: BWA 

Olsztyn, Krupa Gallery we Wrocławiu oraz Kolonia Artystów w Gdańsku. Dodatkowo 

CSW Łaźnia w Gdańsku finansuje rezydencję artystyczną dla wskazanego przez siebie 

laureata konkursu.  

 

W 2017 r.  powołano Zespół Badawczy, w ramach którego prowadzono prace nad 

„Opracowaniem technologii projektowej i wykonawczej umożliwiającej odtworzenie     

z całą specyfiką, realizacji malarstwa ściennego – plafonu „Niebo Polskie” Bolesława 

Cybisa i Jana Zamoyskiego oraz cyklu 12 przedstawień miast polskich Stefana 

Płużańskiego i Mieczysława Jurgiewicza wykonanych w roku 1938, w auli dawnego 

Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudzkiego w Gdańsku” Projekt badawczy był 

zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Zespół był 

złożony z studentów i pracowników dydaktycznych ASP. Wyniki badań naukowych     

w postaci dzieł (malowideł) powstały na suficie i ścianach auli budynku UMWP przy 

ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.  

 

Wydział Malarstwa organizuje plenery i warsztaty artystyczne, na których studenci 

rozwijają swoje umiejętności warsztatowe i intelektualne. Student pracuje nad 

określonym problemami pod opieką doświadczonej kadry. Tematyka pleneru jest 

rozwinięciem zagadnień poruszanych na zajęciach w pracowniach. Plenery są formą 
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warsztatów, których efekty są prezentowane w postaci wystaw lub realizacji 

pozostających w miejscu odbywania się wydarzenia (jak w przypadku plenerów 

malarstwa ściennego). Charakterystycznym wydarzeniem na Kierunku Malarstwo są 

cykliczne praktyki z technik malarstwa monumentalnego. Współpraca z instytucjami 

miejskimi i prywatnymi firmami na przestrzeni lat zaowocowała dużą ilością realizacji 

w przestrzeni miejskiej.  

 

Plenery zrealizowane przez Wydział Malarstwa w latach 2015-2019: 

 

Rok akademicki 2018/2019 

- Plener malarski dla studentów I roku w Chmielnie; 

- Praktyki dla studentów malarstwa - realizacje malarstwa monumentalnego, prof. Jacek 

Zdybel (Kościół im. Św. St. Kostki w Rodowie, Polska); 

- Plener malarstwa ściennego, Zakopane, Teatr Witkacego; 

- Plener malarstwa ściennego, Gdańsk, ul Grunwaldzka 176; 

- Warsztaty ikony dla studentów malarstwa. 

 

Rok akademicki 2017/2018: 

- Plener malarski dla studentów I roku w Chmielnie; 

- Warsztaty muralu dr Iwony Zająć w Gdańsku; 

- Praktyki dla studentów malarstwa-realizacje malarstwa monumentalnego, prof. Jacek 

Zdybel (Kościół im. Św. St. Kostki w Rodowie, Polska); 

- Wyjazd kulturalny w Kaliningradzie; 

- Warsztaty ikony dla studentów malarstwa; 

- Warsztaty technologiczne „Laboratorium technologiczne” dla studentów malarstwa, 

mgr Tomasz Kucharski. 

 

Rok akademicki 2016/2017 

- Plener malarski dla studentów I roku w Chmielnie; 

- Warsztaty muralu,dr I.Zając, Gdańsk; 

- Plener malarstwa  ściennego w Rodowie; 

- Praktyki dla studentów malarstwa-realizacje malarstwa monumentalnego, prof. Jacek 

Zdybel: Kościół im. Św. St. Kostki w Rodowie, Polska; Elewacja Kamienicy,               

ul. Ogarna 89; Mural Łeba - Nowęcin ul św. Huberta 4; 

- Warsztaty ikony dla studentów malarstwa; 

- Warsztaty technologiczne „Laboratorium technologiczne” dla studentów malarstwa, 

mgr Tomasz Kucharski; 

- „Pleneriada” - plener dla studentów Wydziału Malarstwa w Kazimierzu Dolnym. 

 

Rok akademicki 2015/2016 

- Plener malarski dla studentów I roku w Chmielnie; 

- Praktyki dla studentów malarstwa-realizacje malarstwa monumentalnego, prof. Jacek 

Zdybel, Rodowo. 
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Wydział Malarstwa w latach 2014 - 2019 przeprowadził awanse naukowe: 

 

Przewody doktorskie: Mateusz Pęk 2019; Marek Rogulski 2019; Edyta Urwanowicz 

2019; Daniel Cybulski 2018; Robert Sochacki 2018; Iwona Zając 2017; Marcin Zawicki 

2016; Magdalena Melin 2015; Zbigniew Rogalski 2015; Katarzyna Szeszycka 2015; 

Małgorzata Szymankiewicz 2015; Rafał Podgórski 2015; Katarzyna Swinarska 2014.  

 

Postępowanie habilitacyjne: Jakub Pieleszek 2019; Aleksandra Jadczuk 2018; Anna 

Reinert-Faleńczyk 2018; Mariusz Waras 2018; Agata Zielińska-Głowacka 2017; 

Sławomir Lipnicki 2017; Przemysław Łopaciński 2017; Joanna Wowrzecka 2016; 

Beata Cedrzycka 2016; Arkadiusz Sylwestrowicz 2015; Rafał Sobiszewski 2014.  

 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora: Krzysztof Wróblewski 2019; Anna 

Królikiewicz 2018; Robert Florczak 2017; Zbigniew Romańczuk 2017; Marek Model 

2017; Wojciech Leder 2016. 

 

Najważniejsze nagrody przyznane pracownikom naukowo - dydaktycznym. 

 

Osiągnięcia artystyczne pracowników Wydziału Malarstwa są doceniane przez 

instytucje państwowe, instytucje kultury i organizatorów konkursów kierowanych do 

profesjonalnych twórców. Najważniejsze osiągnięcia i nagrody pracowników Wydziału 

Malarstwa ASP w Gdańsku: 

- dr hab. Jacek Kornacki, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagroda Ministra Kultury   

i Dziedzictwa Narodowego; 

- prof. Henryk Cześnik - Nagroda im Kazimierza Ostrowskiego; 

- prof. Jacek Zdybel - Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor 

Gedanensis; 

- prof. Maciej Świeszewski - Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna;  

- prof. Krzysztof Gliszczyński, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie 

Kultury z okazji jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej; 

- prof. Roman Gajewski, Honorowa Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Sztuki za rok 2016 r. w dziedzinie plastyki; 

- prof. Teresa Miszkin, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska; 

- prof. Teresa Miszkin, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; 

- prof. Henryk Cześnik, Pomorska Nagroda Artystyczna 2018 r. – za wystawę „Henryk 

Cześnik i poeci” w Salonie Poezji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana                    

w Warszawie oraz „Niebezpieczne zabawy” w Narodowej Galerii Armenii w Erywaniu; 

- dr Marcin Zawicki, nagroda „Pomorskie Sztormy”, Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, Gazeta Wyborcza; 

- dr Filip Ignatowicz, film „Nowy Bronx”, nagroda Grand Prix na International Festival 

of Social Cinema „Social Worls Film Festival” w Vico Equense pod Neapolem; 

- dr Daniel Cybulski, Nagroda Closs Polska sp. z o.o., indywidualna nagroda za 

osiągnięcie artystyczne, Jury  12 edycji konkursu im. E. Gepperta; 
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- dr hab. Jacek Kornacki, Pomorska Nagroda Artystyczna, Urząd Marszałkowski; 

- dr M. Zawicki- Nominacja do nagrody „Pomorskie Sztormy” w kategorii „Człowiek 

Roku”, Kapituła Nagrody „Pomorskie Sztormy”. 

 

Publikacje pracowników naukowo - dydaktycznych  

Wydziału Malarstwa 2015-2019: 

 

Pełen zbiór publikacji jest dostępny w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem:  

http://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=30  

 

Rok 2019: 

- Ziele i Zoo, Anna Waligórska, Miłosz Waligórski, ISBN 978-83-66271-05-0, Wydział 

Malarstwa, ASP Gdańsk, 2019; 

 

Rok 2018: 

- „Zeszyt wydawniczy /nr 16/ 2018, Łajmnig”, red. Piotr Józefowicz, ISSN 2081-6197, 

ASP Gdańsk, 2018; 

- Rysunek. Drawing, Tom 2, Maciej Świeszewski, ISBN 978-83-65366-78-8, ASP 

Gdańsk, 2018; 

- Rysunek. Drawing, Tom 1, Maciej Świeszewski, ISBN 978-83-61646-30-3, ASP 

Gdańsk, 2018; 

- Festyn Sztuki // Art Bazaar, Filip Ignatowicz, Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, 2018;  

- Happens Elsewhere, redakcja naukowa: Andrzej Karmasz, ISBN 978-83-65366-54-2, 

Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, 2018; 

- Wydział Malarstwa ASP Gdańsk, red. Marek Wrzesiński, Mateusz Pęk, ISBN 978-83-

65366-64-1, Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, 2018;  

 

Rok 2017: 

- „Cud”, redakcja naukowa, Krzysztof Polkowski, ISBN 978-83-65366-60-3, ASP 

Gdańsk, 2017;  

- Monografia Przemysław Łopaciński, redakcja naukowa: Przemysław Łopaciński, 

ISBN 978-83-65366-44-3, Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, 2017;  

- Monografia pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych                

w Gdańsku, redakcja naukowa: Anna Waligórska, Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, 

2017; 

- Roman Gajewski. Obecność. Twórczość z lat 2004 - 2016, redakcja naukowa: Roman 

Gajewski, ISBN 978-83-65366-17-7, Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, 2017; 

- KhÔra From Gdańsk to Vilnius / from Vilnius to Gdańsk, redakcja naukowa: Piotr 

Józefowicz, Sławomir Lipnicki, ISBN 978-83-65366-39-9, ASP Gdańsk, 2017; 

- Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2017, red. Marek Wrzesiński, Mateusz Pęk, 

ISBN 978-83-65366-65-8, Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, 2017; 

 

 

http://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=30
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Rok 2016: 

- Ekspozycja litery. Ikonografia tekstualności jako źródła cierpienia, redakcja naukowa 

Roman Lewandowski, red. Przemysław Łopaciński, ISBN 978-83-61424-91-8, ISBN 

978-83-65366-21-4, Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk, Akademia Sztuk Pięknych 

w Katowicach, 2016; 

- Małe Prozy, Anna Waligórska, Miłosz Waligórski, ISBN 978-83-65366-18-4, ASP 

Gdańsk, 2016; 

- Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna „Eksperyment”, redakcja naukowa: 

Agata Zielińska – Głowacka, ISBN 978-83-62759-95-8, ASP Gdańsk, 2016; 

- Fete Funebre, redakcja naukowa: Jacek Kornacki, ISBN 978-83-62759-76-7, Wydział 

Malarstwa, ASP Gdańsk, 2016; 

- Wydział Malarstwa, red. Przemysław Łopaciński, ISBN 978-83-65366-05-4, Wydział 

Malarstwa, ASP Gdańsk, 2016; 

- Młode Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2016, red. Marek Wrzesiński, Wydział 

Malarstwa, ISBN 978-83-65366-33-7, ASP Gdańsk, 2016; 

 

Rok 2015: 

- Włodzimierz Łajming, redakcja naukowa: Jarosław Bauć, ISBN 978-83-62-759-96-5, 

Wydział Malarstwa, ASP Gdańsk 2015; 

- Metafora i Rzeczywistość, opracowanie publikacji Roman Gajewski, ISBN 978-83-

62759-93-4, ASP Gdańsk, 2015; 

- Miet - Mieczysław Olszewski, redakcja naukowa: Anna Królikiewicz, ISBN 978-83-

62759-90-3, ASP Gdańsk 2015; 

- Fangor. Malarstwo, red. Iwona Ziętkiewicz, ISBN 978-83-62759-91-0, Wydział 

Malarstwa, ASP Gdańsk 2015; 
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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. 

 

Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 

Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia. 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Malarstwa nr 23/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku 

został zatwierdzony aktualny program studiów dla Kierunku Malarstwo oraz 

Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej. W procesie edukacji prowadzącym do 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia stosowane są metody ukształtowane          

w ramach tradycji akademickiej. Podstawowym jej elementem jest bezpośredni               

i zindywidualizowany kontakt studenta i wykładowcy zwany potocznie „korektą”.         

W odniesieniu do poszczególnych lat studiów gradacja zaawansowania poszczególnych 

metod wzajemnej komunikacji warunkowana jest zarówno specyfiką pracowni, jak         

i realizowanego w danym roku akademickim programu, jednak zawsze jej podstawą jest 

rozmowa. Ma ona charakter przede wszystkim indywidualnych konsultacji ale również 

grupowych dyskusji.  

 

Oferta programowa obejmuje szereg przedmiotów ściśle związanych z wiedzą                         

i umiejętnościami z obszaru sztuki związanych z dyscypliną artystyczną sztuki piękne, 

oraz warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych, przedmiotów ściśle 

humanistycznych, technologii artystycznych oraz metod twórczego posługiwania się 

warsztatem w swobodnym wyrażaniu koncepcji artystycznych. Treści kształcenia 

sformułowane przez poszczególnych nauczycieli Kierunku Malarstwo oraz Specjalności 

Sztuka w Przestrzeni Publicznej przedstawione są w sylabusach przygotowywanych dla 

każdego przedmiotu. W procesie oceny doboru treści kształcenia i ich zgodności            

z zakładanymi efektami kształcenia oraz aktualności przekazywanej studentom wiedzy, 

uwzględniane są również opinie kandydatów oraz studentów pozyskiwane podczas 

badań ankietowych w postaci anonimowych ankiet kandydatów na studia, 

anonimowych ankiet studenckich oraz anonimowych ankiet dyplomantów. 

 

Wspomniana powyżej zasada bezpośredniego kontaktu studenta i wykładowcy,             

w procesie kształcenia podstawowego obejmującego 4 pierwsze semestry wspólne dla 

Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej, realizowana 

jest w Pracowniach Podstaw Rysunku i Malarstwa, Pracowni Podstaw Rzeźby, 

Pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych, oraz w postaci zajęć 

teoretycznych z zakresu Anatomii (Gdański Uniwersytet Medyczny) i zajęć 

praktycznych w postaci Rysunku anatomicznego. System ten wspierany jest 

przedmiotami stosownymi dla określonego etapu studiów. Przedmioty te zawierają 

obszar związany bezpośrednio ze studiowaną dyscypliną, jak i te wspomagające. 

Poruszają one zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny sztuki oraz zajęć teoretycznych 

z zakresu sztuki i kultury, nauk humanistycznych. Początkowo są to: Technologie 
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malarstwa i rysunku, Technologie cyfrowe, Technologie sztuki włókna, Technologie 

sztuki w przestrzeni publicznej, Technologie malarstwa ściennego, ponadto Historia 

sztuki i kultury, Lektorat językowy B2, Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy, 

Wykłady suplementarne, Historia malarstwa, oraz od 3 semestru zajęcia fakultatywne    

z możliwością jednego przedmiotu do wyboru: Fotografia, Podstawy grafiki 

artystycznej, Historia grafiki projektowej oraz warsztaty Okolice malarstwa.  

  

Na III roku studiów wspomniana zasada rozbudowana jest na wyższym poziomie 

prowadzącym do ugruntowania świadomości i dojrzałości twórczej studentów, 

kształtowania rozwiniętej osobowości artystycznej i umiejętności samodzielnego 

kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych. Proces kształcenia                  

w pracowniach rysunku oraz pracowni dyplomujących z przedmiotu Malarstwo wsparty 

jest na pracy badawczej dydaktyków prowadzących zajęcia. Często wspomagany jest 

współpracą z podmiotami zewnętrznymi. Bezpośredni i zindywidualizowany kontakt 

studenta i wykładowcy, zwany potocznie „korektą” (zbiorową, indywidualną) 

rozszerzony zostaje o element „dialogu”. Dialog ten realizuje się, zarówno w ramach 

„korekt”, jak i w ramach cyklicznych przeglądów prac artystycznych samodzielnie 

realizowanych w ramach zajęć i w zakresie określonym przez programy 

poszczególnych pracowni.  

 

Forma „dialogu” pomiędzy studentem a wykładowcą znajduje swoją kontynuację 

również w pracowniach, w których prowadzone są przedmioty specjalizacyjne: Sztuka 

włókna, Sztuka w przestrzeni publicznej, Malarstwo ścienne i witraż,  pracowniach 

grafiki artystycznej (Pracownia serigrafii, Pracownia linorytu, Pracownia litografii, 

Pracownia technik cyfrowych), Pracownia intermediów, Ceramika oraz Pracownia 

architektury spektaklu i scenografii, gdzie student przygotowywany jest również do 

twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz 

przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych. W ramach przedmiotów 

uzupełniających główne kursy artystyczne od V semestru kontynuuje się przedmioty 

technologiczne a od VI semestru ww. przedmioty specjalizacyjne oraz przedmioty 

teoretyczne, które mają podbudować tworzącą się samodzielność twórczą: Wykłady 

suplementarne, Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki, Analiza sztuki 

współczesnej, Teoria mediów, Teoria i filozofia sztuki, Wybrane zagadnienia sztuki 

współczesnej, Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej, Elements of Art History, 

Prawo autorskie. Zajęcia fakultatywne - jeden przedmiot do wyboru, obejmują listę 

przedmiotów z modułu ogólnouczelnianego, w którym zawarte są również przedmioty   

z innych kierunków studiów. Całość uzupełniają przedmioty i warsztaty artystyczno - 

badawcze oparte o współpracę z podmiotami zewnętrznymi, przybliżające studentów do 

realiów zawodowo - twórczych: Obiekt w przestrzeni publicznej, Warsztaty muralu, 

Malarstwo ścienne i witraż - plener, Warsztaty technologiczne.  
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Metoda kształcenia 
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Metody podające: 

Wykład informacyjny   x  x 

Wykład problemowy x x x x x 

Wykład konwersatoryjny   x   

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): 

Klasyczna problemowa x x  x x 

Ćwiczeniowa x x x x x 

Projektu artystycznego x   x  

Doświadczeń i eksperymentu x x  x x 

Obserwacji / studium x x  x x 

Metody dyskusji: 

Seminaryjna x  x   

Indywidualna korekta x x  x x 

Metody eksponujące: 

Pokaz / przegląd x x  x x 

Wystawa  x x  x x 

SUMA: 10 8 5 9 9 

 

 

Treści kształcenia uwzględnione w programie studiów na Wydziale Malarstwa dla 

Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej są spójne           

z efektami kształcenia dla tego Kierunku i Specjalności. Programy poszczególnych 

pracowni w pełni realizują założenia zmierzające do osiągnięcia przez studentów 

zarówno celów, jaki i efektów kształcenia.  

 

Metody kształcenia realizowane na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka        

w Przestrzeni Publicznej mają charakter różnorodny. Ich kształt uzależniony jest od 

specyfiki poszczególnych przedmiotów oraz celów, jakie stawiane są zarówno 

prowadzącym, jak i studentom. Nacisk kładziony jest na charakterystyczne dla 

kierunków artystycznych: metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy                        

i umiejętności - uczenie się przez odkrywanie; metodę problemową, metodę projektu 

artystycznego. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach        

w pracowniach artystycznych i projektowych na innych kierunkach, a także w zajęciach 

wyjazdowych. 

Metody kształcenia w zdobywaniu poszczególnych poziomów kształcenia możemy 

podzielić na trzy grupy: metody audytoryjne, metody ćwiczeniowo / warsztatowe. 

Przyjęte metody kształcenia umożliwiają osiągniecie przez studentów zakładanych 

efektów kształcenia w obszarze przygotowania do prowadzenia badań. 
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Studenci 1 i 2 roku studiów podczas zajęć uczą się formułować problemy artystyczne                 

i badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze. Studenci 3,4,5 roku studiów  

wykorzystują umiejętności nabyte podczas 4 pierwszych semestrów, skupiając się 

bardziej na samodzielnej kreacji artystycznej, której rezultatem jest indywidualna 

realizacja pracy dyplomowej. 

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach studentów. Dotyczy to zwłaszcza zajęć                     

w pracowniach artystycznych Modułu Kierunkowego, Modułu Technologicznego          

i Modułu Specjalizacji. Umożliwia to indywidualny kontakt ze studentem, daje 

możliwości śledzenia na bieżąco jego postępów oraz umożliwia odpowiednie 

reagowanie przez prowadzącego na indywidualne potrzeby (w tym potrzeby studentów 

niepełnosprawnych).  

 

W pracowniach artystycznych zajęcia oparte są w przeważającej mierze o metodę 

problemową (jedną z metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy i umiejętności). 

Każdy ze studentów samodzielnie rozwiązuje postawiony problem (w określonych 

przypadkach grupa studentów rozwiązuje problem wspólnie). Prowadzący na bieżąco 

konsultuje postępy prac, prezentacja aktualnego stanu zaawansowania pracy odbywa się 

na forum grupy studentów biorących udział w zajęciach w pracowni. W połączeniu        

z małą liczebnością grup pozwala to każdemu studentowi na znaczną indywidualizację 

studiów i dopasowania ich do obszaru jego zainteresowań (co jest pogłębione 

możliwością wyboru różnych pracowni). Zjawisko to jest najbardziej widoczne             

w przypadku realizacji artystycznych prac dyplomowych. Podstawową wyodrębnioną 

jednostką dydaktyczną kierunku jest przedmiot. Poszczególne przedmioty zgrupowane 

są w następujących modułach: 

 

Moduł Kierunkowy obejmuje: Wiedzę o działaniach i strukturach wizualnych, 

Podstawy rzeźby, Podstawy Malarstwa, Podstawy rysunku, Anatomię, Rysunek 

anatomiczny, Malarstwo, Rysunek, Malarstwo (SWPP), Rysunek (SWPP), Seminarium 

pracy artystycznej, Seminarium pisemnej pracy magisterskiej, Plener, Pracownię 

podstaw projektowania w przestrzeni publicznej, Podstawy filmu, Obiekt w przestrzeni 

publicznej, Fotografię, Sztukę włókna (pracownia dyplomowa SwPP), Sztukę                

w przestrzeni publicznej (pracownia dyplomowa SwPP), Malarstwo ścienne i witraż + 

plener (procowania dyplomowa SwPP). 

 

Moduł Seminarium Pracy Artystycznej obejmuje:  Seminarium pracy artystycznej: 

Sztuka włókna, Seminarium pracy artystycznej: Sztuka w przestrzeni publicznej, 

Seminarium pracy artystycznej: Malarstwo ścienne i witraż. 

 

Moduł Technologiczny obejmuje: Technologię malarstwa i rysunku, Technologie 

cyfrowe, Technologię sztuki włókna, Technologię sztuki w przestrzeni publicznej, 

Technologię malarstwa ściennego.  
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Moduł Kształcenia Ogólnego obejmuje: Historię sztuki i kultury, Lektoraty językowe 

B2, Lektoraty językowe B2+, Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy, Wykłady 

suplementarne, Historię malarstwa, Historię filozofii z elementami etyki i socjologii 

sztuki, Analizę sztuki współczesnej, Teorię mediów, Teorię i filozofię sztuki, Wybrane 

zagadnienia sztuki współczesnej, Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej, Prawo 

autorskie, Elements of Art. History. 

 

Moduł Specjalizacji obejmuje: Sztukę włókna, Sztukę w przestrzeni publicznej, 

Malarstwo ścienne i witraż, Grafikę artystyczną - Pracownia serigrafii, Grafikę 

artystyczną - Pracownia linorytu, Grafikę artystyczną - Pracownia litografii, Grafikę 

artystyczną - Pracownia wklęsłodruku, Grafikę artystyczną - Pracownia technik 

cyfrowych, Intermedia, Ceramikę, Pracownię architektury spektaklu i scenografii, 

Rysunek Studyjny, Rysunek Koncepcyjny, Rysunek Multimedialny, Rysunek 

Figuracja/Obiekt, Malarstwo (SwPP), Rysunek (SwPP). 

 

Moduł Ogólnouczelniany obejmuje: Historię grafiki projektowej, Sztuka włókna, 

Sztukę w przestrzeni publicznej, Malarstwo ścienne i witraż, Technologię malarstwa      

i rysunku, Grafikę artystyczną - Pracownia serigrafii, Grafikę artystyczną - Pracownia 

linorytu, Grafikę artystyczną - Pracownia litografii, Grafikę artystyczną - Pracownia 

wklęsłodruku, Grafikę artystyczną - Pracownia technik cyfrowych, Intermedia, Rysunek 

Studyjny, Rysunek Koncepcyjny, Rysunek Multimedialny, Rysunek Figuracja/Obiekt, 

Warsztaty muralu, Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru, Ceramikę, Pracownię 

architektury spektaklu i scenografii, Podstawy grafiki artystycznej, Fotografię, 

Podstawy filmu, Artystę we współczesnym świecie, Warsztaty - okolice malarstwa, 

Antropologię kulturową, Krytykę artystyczną.  

 

Plener.  

Katedra Kształcenia Podstawowego organizuje dla studentów Kierunku Malarstwo oraz 

Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej, coroczny plener malarski (4 pkt. ECTS), 

którego głównym założeniem jest kontynuacja kształcenia podstawowego. Student        

w toku studiów zobowiązany jest do odbycia pleneru raz. Plener zaliczany jest na IX 

semestrze. W oparciu o zadania plenerowe studenci poszerzają swoje doświadczenia 

malarskie nabyte w pracowniach. W naturalnych warunkach studenci muszą dokonać 

szeregu decyzji dotyczących budowania obrazu jako elementu kreacji artystycznej, 

będącej rezultatem pracy indywidualnej, jak i grupowej. Zadania poprzedzane są 

szkicami i projektami a środki wyrazu, którymi realizowane są ich własne koncepcje, 

obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany obraz ale i instalacje, działania w przestrzeni, 

obiekty malarskie, koncepcje i projekty dotyczące konkretnych miejsc. Jest to cenny 

element dydaktyki, pozwalający studentom na poszerzanie doświadczeń poprzez 

samodzielne odkrycia, obserwacje i eksperymenty w naturalnym środowisku. To rodzaj 

unikalnej metody dydaktycznej, istotnej w procesie kształcenia przyszłego 

samodzielnego artysty. Dużą wartością zajęć plenerowych jest integracja grupy 

studenckiej. 



Raport samooceny 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Wydział Malarstwa, Kierunek Malarstwo 

 

25 
 

Kierunek Malarstwo oraz Specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej realizuje 

program naukowo-dydaktyczny, który oparty jest na wieloletnim doświadczeniu 

pracowników wydziału oraz doświadczeniach i wzorcach realizowanych w ośrodkach 

krajowych o podobnym profilu akademickim. Stałe kontakty z dydaktykami 

pokrewnych uczelni akademickich prowadzących kierunki artystyczne dają możliwość 

wymiany doświadczeń, co owocuje udoskonaleniem koncepcji kształcenia, realizacją     

i osiąganiem w pełni zakładanych efektów kształcenia zarówno w płaszczyźnie wiedzy, 

umiejętności jak i kompetencji społecznych. Punktacja ECTS jest zgodna z przepisami 

Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i aktami wykonawczymi. 

 

Studia na kierunku Malarstwo trwają 10 semestrów, w trakcie których student realizuje 

4379 godzin zajęć i uzyskuje 300 pkt. ECTS. Na specjalności Sztuka w Przestrzeni 

Publicznej łączna liczba godzin zajęć to 4529, gdzie student uzyskuje łącznie 304 pkt. 

ECTS. Na SwPP semestry 1, 2, 3, 4, 9 i 10 kończą się uzyskaniem przez studenta         

30 punktów ECTS, semestry 5, 6, 7 i 8 kończą się uzyskaniem przez studenta                

31 punktów ECTS. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których 

uzyskanie wymaga od studenta średnio 30 godzin nakładu pracy.  

Kierunek Malarstwo zapewnia studentom wybór przedmiotów w wymiarze nie 

mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji 

odpowiadających VII poziomowi kształcenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalonym Uchwałą nr 9/2018 Senatu z dnia 

25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych     

w Gdańsku wprowadzonego uchwałą nr 15/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych       

w Gdańsku, studenci mają możliwość ubiegania się o indywidualny program studiów 

lub indywidualną organizację studiów.  

 

Organizacja procesu kształcenia. 

 

Wewnętrznym dokumentem, stosowanym na wszystkich Wydziałach gdańskiej ASP, 

który zawiera komplet wszystkich informacji dotyczącej organizacji procesu kształcenia 

jest program studiów i plan studiów, którym posługują się zarówno wykładowcy, jak      

i studenci oraz pracownicy administracyjni. Zawiera ona zestawienie przedmiotów         

z przypisaną im ilością godzin, punktów ECTS, informacją o trybie zaliczenia 

przedmiotu (zaliczenie, zaliczenie z oceną, egzamin), rodzaju zajęć (ćwiczenia, 

wykłady), także rodzaju zajęć (pracownia podstaw, technologia, itp.), formie zajęć 

(obowiązkowe, fakultatywne, do wyboru), oraz wskazaniem na prowadzącego zajęcia. 

Przedmioty są grupowane w sposób uczytelniający ich charakter oraz grupy / moduły. 

Dokument ten pozwala na bieżące kontrolowanie przebiegu toku kształcenia                  

w kolejnych semestrach.  

 

Ponadto, chcąc zachować wysoki standard obsługi i możliwość reagowania na 

indywidualne przypadki, funkcjonuje wielostopniowy system obsługi studenta. Ma on 

dwustopniową strukturę zbudowaną wewnątrz Działu Kształcenia (zarządzana przez 
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Kierownika) odpowiedzialnego za całość toku studiów i ich administracyjną obsługę,   

w skład którego wchodzi Sekcja Toku Studiów bezpośrednio obsługująca studentów       

i ściśle współpracująca z Prodziekanem ds. Studenckich oraz Sekcja Organizacji 

Kształcenia zapewniająca działanie administracyjno - prawne studiów współpracująca 

głównie z Dziekanem i Władzami Uczelni.  

Prodziekan ds. Studenckich współpracuje z Samorządem Studenckim. Prowadzi też 

godziny konsultacyjne dla studentów, przebiegające według ogłoszonego terminarza.  

 

Zgodnie z przyjętymi na Uczelni zasadami Dziekan, każdego roku przygotowuje               

tzw. Organizację Roku Akademickiego zawierającą: minima kadrowe, strukturę 

wydziału, program studiów, plan studiów, specyfikację szczegółowo wyjaśniającą 

wypełnianie pensum przez pracowników etatowych (w tym także wykazaniem 

ewentualnie występujących godzin ponadwymiarowych), zestawienie godzin zleconych 

związanych z prowadzeniem zajęć przez nauczycieli z zewnątrz Uczelni. Organizacja 

studiów zostaje przygotowana w porozumieniu z Kierownikiem Działu Kształcenia      

w celu kontrolowania zgodności założeń Organizacji z Regulaminem Studiów i innymi 

regulacjami prawnymi. Program studiów opiniowany jest przez Samorząd Studencki. 

Całość organizacji roku, ze szczególnym naciskiem na tzw. (wyżej wspomniany) 

program i plan studiów są przedmiotem analizy prowadzonej przez Radę Wydziału oraz 

ostatecznie jest – corocznie uchwalany przez Radę Wydziału.  

 

Ze względu na możliwość podejmowania przez studentów równolegle dwóch 

kierunków studiów, podejmowanych na stacjonarnych studiach dziennych, Regulamin 

ASP w Gdańsku przewiduje możliwość wystąpienia o Indywidualną Organizację 

Studiów, pozwalającą na dostosowanie kolejności zaliczania przedmiotów w sposób 

dogodny dla pogodzenia łączonych kierunków studiów. Ponadto, przewidziany jest 

Indywidualny Program Studiów będący odpowiednikiem ITS. Zapisy te są stosowane 

wobec studentów kierunku i wydziału.  

 

Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia. 

 

System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia obejmuje uregulowania, zapisy 

oraz procedury zawarte w Regulaminie Studiów w ASP w Gdańsku, programie 

kształcenia (w tym programie studiów, planie studiów i sylabusach przedmiotów), 

Kartach okresowych osiągnięć studentów. Weryfikacja ta odbywa się przede wszystkim 

na poziomie poszczególnych przedmiotów – zasady opisane są w sylabusach.  

 

Prace zaliczeniowe, egzaminacyjne są archiwizowane przez pracownika realizującego 

dany przedmiot przez 3 lata w razie konieczności dokonania ich przeglądu. Kryteria 

oceny egzaminów i prac kontrolnych określa prowadzący. Weryfikację realizacji 

efektów prowadzą kierownicy katedr. Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta 

założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Ocena ta ma formę 
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wybranego elementu z przyjętej wielowartościowej skali ocen (zgodnie z regulaminem 

studiów: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego jest zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów, co 

najmniej dostateczna ocena z pracy dyplomowej. Prace pisemne poddane są kontroli     

w systemie antyplagiatowym. Na ocenę w dyplomie składa się: średnia wszystkich ocen 

ze studiów (bez ocen ndst.), ocena pracy dyplomowej i ocena egzaminu dyplomowego 

(średnia ważona). Regulamin Studiów ASP w Gdańsku Uchwała nr 9/2018 Senatu         

z dnia 25 kwietnia 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów.  

 

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

został przyjęty Uchwałą Senatu Nr 23/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. Regulamin 

ten określa szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się 

uzyskanych poza systemem studiów.  

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczenie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie. 

 

Warunki i tryb rekrutacji określa Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Stosowna Uchwała przyjmowana jest w ustawowym trybie. 30 maja 2018 roku została 

przyjęta Uchwała nr 15/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia ASP       

w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem przyjęcia na stacjonarne, 

jednolite studia magisterskie na Kierunek Malarstwo oraz Specjalność Sztuka                

w Przestrzeni Publicznej jest: posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik 

z egzaminu wstępnego będącego sprawdzianem umiejętności oraz przydatność 

kandydata do wybranego kierunku studiów, składający się z: zadań studyjnych              

z zakresu rysunku i malarstwa (część praktyczna) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (część 

ustna). 

 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie 

na Kierunek Malarstwo oraz Specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej, jest wspólne 

i obejmuje dwa etapy.  

I etap - wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy                            

i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część 

praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów                 

z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego. Część praktyczna obejmuje egzamin z rysunku oraz 

egzamin z malarstwa w formie zadań studyjnych (studium martwej natury, studium 

postaci). Zadania studyjne mają na celu weryfikację predyspozycji artystycznych oraz 

umiejętności kandydata w posługiwaniu się podstawowymi elementami budowy utworu 

plastycznego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest 

uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu (60 pkt.) 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w I etapie egzaminu konkursowego to 100 

pkt. (50 pkt. – egzamin z rysunku, 50 pkt. – egzamin z malarstwa). 
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II etap - przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie 

zdolności i predyspozycje artystyczne kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna - analiza 

prac zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego                   

w kontekście problematyki wybranego kierunku. Teczka kandydata z indywidualnie 

wykonanymi pracami powinna zawierać co najmniej 10 prac rysunkowych oraz 10 prac 

malarskich. Kandydat w trakcie egzaminu ustnego może przedstawić także inne, 

wykonane dowolną techniką realizacje (fotografie, video, prace graficzne, 

dokumentację performance lub działań / realizacji w przestrzeni publicznej itp.) 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w II etapie to 40 pkt. Wymagane minimum do 

uzyskania w II etapie - 1 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie 

postępowania rekrutacyjnego - 140 pkt.  

 

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują swój wybór 

stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Malarstwo lub Malarstwo - 

specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej.  

 

Zasady rekrutacji są publikowane na stronie internetowej Uczelni. W zakładce 

„Rekrutacja” udostępnione są wszelkie informacje na temat procesu rekrutacyjnego, 

obowiązkowe dokumenty do złożenia, terminy poszczególnych etapów rekrutacji oraz 

opłaty wnoszone przez kandydatów. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok 

studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów - od najwyższej uzyskanej 

punktacji aż do wyczerpania limitu miejsc. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów         

w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi: 

- 20 osób na Kierunek Malarstwo; 

- 10 osób na Specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej.  

 

Od 2012 roku prowadzone były analizy rekrutacji na wszystkich kierunkach kształcenia        

w ASP w tym na Kierunku Malarstwo. Analizy rekrutacji pozwoliły na pełną kontrolę 

procesu rekrutacji (ocenę tendencji wzrostowych i spadkowych) a tym samym na 

właściwe reagowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpowiedzi na pytania i opinie 

zawarte w ankietach, które wypełniają kandydaci, pomogły w dostosowaniu się do 

oczekiwań kandydatów, np. rozszerzaniu informacji o rekrutacji za pomocą mediów 

elektronicznych (strona wydziału, media społecznościowe). Analiza i opracowania 

ankiet dla kandydatów na studia stały się źródłem cennych informacji i wniosków.       

W załączniku nr 1 – tabelka, prezentowane jest podsumowanie, które uwzględnia liczby 

kandydatów na studia na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku, liczby przyjętych na 

studia, odsiew studentów, oraz liczby studentów, którzy ukończyli studia w terminie. 

Analiza ta jest również podsumowaniem wyraźnie zarysowanych tendencji 

wzrostowych stosunku liczby kandydatów na studia do liczby przyjętych na studia          

i obejmuje lata 2015 – 2019.  
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Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej określa 

Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalony Uchwałą nr 9/2018 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonego 

Uchwałą nr 15/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 

2017 roku, w szczególności rozdziały od VIII do XIII. Szczegółowe informacje zawiera 

załącznik nr 1 do uchwały nr 38/2017 Rady Wydziału Malarstwa z dnia 29.11.2017 

zatytułowany „Procedura przeniesienia się na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku z innej uczelni”. Ponadto na stronie uczelni www.asp.gda.pl         

w zakładce „Procedura przeniesienia się z innej uczelni” opisana jest procedura 

przeniesienia i uznawania kwalifikacji wraz z niezbędnymi formularzami w postaci 

załączników do pobrania. 

 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów określa w sposób ogólny Regulamin Studiów 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Powyższe zasady, warunki i tryb określa              

w sposób szczegółowy Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku uchwalony Uchwałą nr 23/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2015 roku. Dla Wydziału Malarstwa opracowano 

procedurę potwierdzania efektów uczenia się oraz wykaz przedmiotów obejmujących 

dane efekty kształcenia, które zostaną poddane procesowi potwierdzania, jako efekty 

uczenia się (dostępne na stronie Uczelni www.asp.gda.pl w zakładce „Efekty 

kształcenia / Wydział Malarstwa”. Ponad to na stronie Uczelni www.asp.gda.pl             

w zakładce „Procedura potwierdzenia efektów uczenia się” dostępne są niezbędne 

dokumenty, regulaminy oraz akty prawne w formie plików do pobrania.  

 

Zasady, warunki i tryb dyplomowania określają dokumenty: Regulamin Studiów 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Zasady przygotowania dyplomowej pracy 

pisemnej – licencjackiej i magisterskiej – w Akademii Sztuk Pięknych (Załącznik nr 5 do 

Zarządzenia Rektora nr 54/2017 z dnia 29.11.2017 roku) oraz Obieg pracy dyplomowej 

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2018 Rektora ASP z dnia 13 grudnia 2018 roku). 

Ponad to na stronie Uczelni www.asp.gda.pl w zakładce „Procedura dyplomowania / 

Wydział Malarstwa” znajduje się „Niezbędnik dyplomanta” gdzie dostępne są 

wszystkie dokumenty, formularze oraz rozporządzenia 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 dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów,      

a także standardami Wydziałowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej 

Wydziału Malarstwa. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez 

złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem 

dyplomowym.  

 

http://www.asp.gda.pl/
http://www.asp.gda.pl/
http://www.asp.gda.pl/
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Student Kierunku Malarstwo na V semestrze wybiera jedną z 6 pracowni dyplomowych 

(moduł kierunkowy) w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa. Celem kształcenia 

w pracowniach dyplomowych jest samodzielna realizacja dyplomowa będąca częścią 

artystyczną dyplomowej pracy magisterskiej. Pracownia dyplomowa na X semestrze 

przekształca się w Seminarium pracy artystycznej. Na VI semestrze natomiast student 

wybiera jedną z pracowni specjalizacji (moduł specjalizacji) w Katedrze Specjalizacji 

Artystycznych na Wydziale Malarstwa. Celem kształcenia w pracowniach specjalizacji 

jest samodzielna realizacja dyplomowa będąca aneksem dyplomowej pracy 

magisterskiej. Na semestrze IX student wybiera Opiekuna dyplomowej pracy pisemnej 

z Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce (moduł kierunkowy) w ramach 

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej. 

 

Student Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej na VI semestrze wybiera jedną     

z 3 pracowni dyplomowych (moduł kierunkowy) w Katedrze Specjalizacji 

Artystycznych  na Wydziale Malarstwa. Celem kształcenia w pracowniach 

dyplomowych jest samodzielna realizacja dyplomowa będąca częścią artystyczną 

dyplomowej pracy magisterskiej. Pracownia dyplomowa na X semestrze przekształca 

się w Seminarium pracy artystycznej. Również na V semestrze student wybiera jedną     

z 6 pracowni malarskich (moduł specjalizacji) w Katedrze Malarstwa na Wydziale 

Malarstwa. Celem kształcenia w pracowniach specjalizacji jest samodzielna realizacja 

dyplomowa będąca aneksem dyplomowej pracy magisterskiej. Na semestrze IX student 

wybiera Opiekuna dyplomowej pracy pisemnej z Międzywydziałowego Instytutu Nauk 

o Sztuce (moduł kształcenia ogólnego) w ramach Seminarium pisemnej pracy 

magisterskiej. 

 

Około pół roku przed egzaminem dyplomowym (na przełomie stycznia / lutego) student 

kierunku Malarstwo oraz Malarstwo - specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej 

powinien uzupełnić deklarację dyplomową, która dotyczy tytułów i nazwisk promotora 

/ opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową. Deklaracja 

dyplomowa podlega zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Malarstwa. Każda zmiana 

wymaga złożenia podania oraz uzyskania akceptacji Rady Wydziału Malarstwa. 

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Malarstwa, około miesiąc przed sesją 

dyplomową może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją 

prac. W skład komisji dopuszczającej do egzaminu dyplomowego wchodzą członkowie 

Komisji Dyplomowej. W tym czasie student powinien mieć przy sobie protokół 

gotowości do egzaminu dyplomowego i uzyskać wymagane podpisy. Osoby 

prowadzące seminarium pisemnej pracy magisterskiej zobowiązane są zgłosić 

Dziekanowi Wydziału Malarstwa stan zaawansowania pracy magisterskiej studentów. 
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Dyplomowa praca magisterska musi zostać wykonana samodzielnie, spełniać formalne           

i merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów. 

Dyplomowa praca magisterska realizowana przez dyplomantkę / dyplomanta na 

kierunku Malarstwo składa się z trzech części: 

 

I – Część pisemna (minimum 22 tysiące znaków) napisana pod kierunkiem Opiekuna 

dyplomowej pracy pisemnej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego 

zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę             

i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem 

kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Opiekun 

pracy pisemnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną. Praca pisemna 

jest podstawą do  przygotowania recenzji pracy dyplomowej. 

 

II – Część artystyczna powinna być samodzielną realizacją dyplomową, której temat, 

zakres oraz problematykę ustala dyplomantka / dyplomant we współpracy z osobą 

Promotora pracy artystycznej.  

 

III – Aneks, który powinien być samodzielną realizacją dyplomową, której temat, 

zakres oraz problematykę ustala dyplomantka / dyplomant we współpracy z osobą 

Opiekuna aneksu. 

Wszystkie części dyplomowej pracy magisterskiej podlegają publicznej prezentacji       

w formie ekspozycji. Podczas obrony dyplomu oceniana jest praca dyplomowa 

(ekspozycja i praca teoretyczna) oraz egzamin dyplomowy (odpowiedź). 

 

Ocena ogólna uzyskiwana przez dyplomanta podczas obrony dyplomu wynika ze 

średniej ważonej, na którą składają się średnia ocen ze studiów (25% średniej 

arytmetycznej wszystkich ocen końcowych uzyskanych w ciągu całego okresu 

studiów), ocena pracy dyplomowej (50% oceny prezentowanej pracy artystycznej lub 

projektowej oraz pracy teoretycznej) oraz ocena egzaminu dyplomowego (25% oceny 

obrony pracy dyplomowej).  

 

Dyplomowe prace magisterskie są recenzowane przez pracowników naukowo - 

dydaktycznych Wydziału Malarstwa lub pracowników innych Wydziałów (minimum            

w stopniu doktora) wybranych przez dyplomantów. Recenzje w formie pisemnej 

odczytywane są w trakcie obrony dyplomu. Recenzent powinien odnieść się w swojej 

ocenie do wszystkich części dyplomowej pracy magisterskiej, uwzględnić i ocenić 

analizowany i stawiany przez dyplomanta problem artystyczny (część artystyczna) oraz 

teoretyczny (część pisemna). Recenzent 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. Istotna jest również 

ocena samodzielności podejmowania indywidualnych decyzji artystycznych. Recenzent 

powinien zawrzeć w formie czytelnej konkluzji swoją ocenę analizowanego dyplomu. 
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Ważna w ocenie jest także sama prezentacja dyplomu oraz proponowana przez 

dyplomanta przestrzeń artystyczna. Recenzent zobligowany jest do wystawienia oceny 

recenzowanej pracy. Tytuł, imię i nazwisko recenzenta powinno być uwzględnione 

przez dyplomanta na stronie tytułowej pracy pisemnej. 

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. 

 

Zasady projektowania programu kształcenia. System zapewniania i doskonalenia 

jakości kształcenia wprowadza Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

nr 103/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku. (Od końca 2010 roku działał Uczelniany 

zespół ds. Zapewniania jakości kształcenia, który opracował podstawy działania 

systemu). Funkcjonowanie SZJK w ASP w Gdańsku reguluje Zarządzenie Rektora ASP 

w Gdańsku nr 187/2014 z dnia 27 marca 2014 roku (ze zm. wprowadzonymi 

Zarządzeniem Rektora ASP w Gdańsku nr 4/2018). Dnia 10 października 2011 roku 

Dziekan Wydziału Malarstwa powołał Komisję ds. Jakości i Efektów Kształcenia na 

Wydziale Malarstwa (protokół nr 11/2011 z posiedzenia Rady Wydziału Malarstwa 

ASP w Gdańsku w dniu 10.10.2011 r.) co rozpoczęło wdrażanie systemu zapewniania    

i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. 17 września 2014 roku Uchwałą Rady 

Wydziału Malarstwa nr 34/2014 powołano Wydziałową Komisję Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, natomiast aktualnie funkcjonującą Wydziałową Komisję ds. Jakości 

Kształcenia powołano na mocy Uchwały Rady Wydziału Malarstwa nr 39/2017 w dniu 

29 listopada 2017 roku. Cele wydziałowego systemu to: stałe monitorowanie                   

i podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Malarstwa; stosowanie jednoznacznych 

procedur oceny, metod, warunków kształcenia oraz programów kształcenia; 

zwiększanie mobilności studentów, promowanie Wydziału Malarstwa. 

 

Projektowanie, dokonywanie zmian i zatwierdzanie programu kształcenia. 

 

W dniu 22 lutego 2012 roku Senat ASP w Gdańsku podjął Uchwałę nr 115/2012           

w sprawie wytycznych dotyczących projektowania studiów i programów kształcenia, 

ich realizacji i oceny rezultatów. Szczegółowy sposób projektowania, realizacji i oceny 

rezultatów planów studiów i programów kształcenia określone zostały w Zarządzeniu 

Rektora nr 91/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku. Projektowanie programu kształcenia 

(zwłaszcza efektów kształcenia) następuje zgodnie z misją i strategią Uczelni oraz ze 

strategią wydziału, uwzględnia charakterystyczne obszary aktywności artystycznej          

i zawodowej absolwentów kierunku Malarstwo (na podstawie obserwacji rynku, 

monitorowania karier absolwentów oraz wniosków ze współpracy z partnerami 

zewnętrznymi).  

 

Program ma związek z prowadzonymi przez pracowników Wydziału pracami badawczo 

artystycznymi. Rada Wydziału Malarstwa ma prawo dokonywania zmian w celu 

doskonalenia programu do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok, 

którego zmiany dotyczą. Dokumentacja programów kształcenia odpowiada wzorom 
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zawartym w wyżej wymienionym zarządzeniu. Nadzór nad dostosowaniem programu 

kształcenia do wytycznych zawartych w przywoływanym zarządzeniu sprawuje 

Dziekan Wydziału (zwłaszcza w zakresie odniesienia: kierunkowych efektów 

kształcenia do efektów obszarowych, efektów kierunkowych do form realizacji 

przedmiotów / modułów, efektów kierunkowych do metod ich weryfikacji).  

 

Monitorowanie programu kształcenia. 

 

Bieżące monitorowanie programu kształcenia prowadzone jest przez Radę Wydziału 

Malarstwa oraz Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, w podanym poniżej 

zakresie - zgodności z obowiązującymi przepisami (ustawy, rozporządzenia, dokumenty 

wewnętrzne Uczelni).  

 

Potrzeby interesariuszy wewnętrznych identyfikowane są na podstawie: wyników 

studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli akademickich, udziału przedstawicieli 

studentów w pracach Rady Wydziału i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,  

prowadzonych na kierunku przeglądów i dyskusji, publicznych egzaminów 

dyplomowych  magisterskich oraz otwartych seminariów doktoranckich. Zaś potrzeby 

interesariuszy zewnętrznych identyfikowane są: na podstawie informacji zwrotnych 

uzyskiwanych w trakcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi i podczas wystaw 

podsumowujących wyniki prac artystycznych i badawczych, w oparciu o doświadczenie 

zawodowe nauczycieli akademickich oraz wyników ewaluacji i ocen (akredytacje PKA, 

ocena parametryczna jednostki, audyt działalności statutowej).  

 

Opinie i postulaty studentów oraz zewnętrzne oceny jakości kształcenia i rozpoznane 

potrzeby rynku pracy są podstawą modyfikowania treści programowych w celu 

doskonalenia umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Malarstwo, mają także 

wpływ na dobór tematów. Ważnym elementem monitorowania jest analiza sukcesów 

studentów w konkursach artystycznych oraz na zewnętrznych wystawach.  

 

Przegląd okresowy. 

 

Sposobem ogólnouczelnianej weryfikacji osiągnięć, w której uczestniczy i, z której 

korzysta Wydział Malarstwa, jest doroczny przegląd zadań semestralnych                      

w poszczególnych katedrach organizowany w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej.          

W roku akademickim 2017/18 powrócono również do formuły przekrojowych wystaw 

pt. Wpis ukończony pokazujących wybrane realizacje dyplomowe wszystkich 

kierunków Uczelni. Wystawa ma charakter porównawczy i jest podstawą do 

programowych porównań, obserwacji i dyskusji.  

 

Formą przeglądu podsumowującego tok studiów na Wydziale Malarstwa jest coroczna 

wystawa absolwentów Wydziału Malarstwa pt. Młode Malarstwo w Gdańsku / Dyplomy  

oraz Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów ASP (połączona z konkursem na 
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najlepszy dyplom) w Zbrojowni Sztuki ASP w Gdańsku. Jest to szczególne ważne 

wydarzenie z punktu widzenia oceny jakości działania Wydziału Malarstwa ASP          

w Gdańsku z racji faktu, że dyplomy podlegają weryfikacji jednocześnie w środowisku 

twórców (wewnętrznym i zewnętrznym), jak i również w zewnętrznym odbiorze 

społecznym. W kontekście konkursu bardzo istotnym założeniem jest decydujący          

w Jury głos zewnętrzny.  

 

Na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej 

przypisujemy bardzo dużą wagę do weryfikacji dokonań dydaktycznych na drodze 

prezentowania dorobku studentów na wystawach, festiwalach i konkursach. Na każdej z 

wymienionych kategorii wydarzeń nasze dokonania są weryfikowane przez inne grupy 

odbiorców tworząc szeroki obszar wniosków. 

  

Osiąganie efektów kształcenia przez studentów Kierunku Malarstwo oraz 

Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej  

na poszczególnych etapach kształcenia. 

 

Szczegółowe efekty kształcenia są określone dla poszczególnych przedmiotów/ 

modułów i związane z pogłębianiem na kolejnych semestrach umiejętności związanych 

z realizacją prac artystycznych w zakresie malarstwa. W pracowniach artystycznych, 

studenci stawiani są od początku studiów wobec konieczności rozwiązywania 

problemów (wyzwań) artystycznych o zwiększającym się stopniu złożoności.               

W związku z tym osiąganie efektów jest proste do zweryfikowania - służą temu 

prezentacje stanu zaawansowania postępów w pracy studentów poszczególnych 

pracowni, przeglądy pracowniane (semestralne i końcoworoczne), dyskusje i krytyki 

towarzyszące ocenom semestralnym. Najpełniejszym sprawdzianem osiągnięcia 

efektów kształcenia przez studentów Kierunku Malarstwo jest magisterski egzamin 

dyplomowy otwarty dla publiczności.  

 

Przydatność efektów kształcenia na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka 

w Przestrzeni Publicznej na rynku pracy i w dalszym kształceniu. 

 

Stała obecność prowadzących pracownie artystyczne na rynku sztuki i pracy i ich 

weryfikowana przez kuratorów, inwestorów oraz inne podmioty zewnętrzne 

skuteczność zawodowa, skutkuje świadomością kryteriów przydatności absolwentów na 

rynku. Efekty kształcenia odpowiadają oczekiwaniom na rynku pracy, który nie 

ogranicza się tylko do współpracy z galeriami i instytucjami kultury. Absolwent 

Wydziału Malarstwa jako samodzielny artysta może podjąć pracę w zespołach 

projektowych, architektonicznych oraz konserwatorskich, jak również w szkolnictwie 

po otrzymaniu odpowiednich kwalifikacji i specjalności. 

 

Nowe technologie poszerzają spektrum działań absolwentów Wydziału Malarstwo, 

którzy często podejmują współpracę z instytucjami mającymi bezpośredni wpływ na 
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kreowanie wizerunku miasta. Posiadając wiedzę umożliwiającą kreowanie, budowanie   

i inicjowanie zdarzeń wpływających na kształtowanie przestrzeni publicznej - 

współpracują z instytucjami jak również samodzielnie. 

 

Podmioty zewnętrzne również nie zawężają się tylko do zainteresowania tradycyjną 

formą malarstwa, co prowadzi do wymiany doświadczeń i rozwijania aspektów wiedzy, 

umiejętności i kompetencji wykraczających często poza domenę malarstwa. 

Współpraca studentów z podmiotami zewnętrznymi podczas zajęć i warsztatów 

skutkuje lepszym zrozumieniem pomiędzy stronami, co zwiększa szanse wspólnych 

przedsięwzięć w przyszłości. Takim mechanizmem poszukiwania wspólnych, 

wartościowych projektów artystycznych są przedmioty: Obiekt w przestrzeni 

publicznej, Malarstwo ścienne i witraż - plener, Technologia malarstwa i rysunku 

(współpraca pracowni technologicznej z Muzeum Narodowym w Gdańsku). 

 

Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia jest weryfikowane egzaminem 

komisyjnym. Dyplomowy egzamin magisterski zakłada szeroki udział publiczności -    

w tym także interesariuszy zewnętrznych. Można zatem uznać, że efekty kształcenia 

zaczynają być weryfikowane jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Komisja 

egzaminująca kandydatów na studia doktoranckie, które w ASP w Gdańsku mają 

charakter międzywydziałowy, składa się z przedstawicieli wszystkich kierunków 

reprezentowanych przez gdańską Uczelnię, efekty kształcenia, zakładane dla kierunku 

Malarstwo, podlegają zatem poszerzonej weryfikacji i umożliwiają wyłonienie 

najlepszych kandydatów w wyniku konkursowego egzaminu. Większość elementów 

przewodu doktorskiego także dopuszcza udział publiczności. Tezy i rezultaty doktoratu 

są więc dyskutowane w gronie specjalistów, z udziałem wszystkich zainteresowanych 

osób, często spoza obszaru malarstwa.  

 

Dodatkowe informacje ważne dla oceny tego kryterium. 

 

Pracownie artystyczne na Wydziale Malarstwo w ramach zadań semestralnych, prac 

dyplomowych podejmują współpracę z podmiotami zewnętrznymi, przez co studenci 

mają możliwość zapoznania się z realiami procesów wdrażania nowych projektów            

i koncepcji twórczych co ma przełożenie na ich wiedzę i doświadczenie. Projekty te 

podlegają zewnętrznej ocenie, opartej na odmiennych kryteriach. Rywalizują miedzy 

sobą, podlegają rzeczywistym ograniczeniom, co jest korzystne dla obu stron. 

 

Na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej 

przeprowadza się coroczny przegląd programów kształcenia      i na jego podstawie 

ustalana jest zgodność efektów przypisanych poszczególnym przedmiotom z efektami 

kierunkowymi. Narzędziem do monitorowania jest matryca efektów kształcenia. 

Monitorowaniu podlega liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotom. Przegląd 

obejmuje także analizę prawidłowości doboru metod kształcenia i oceniania.  
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Metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia odpowiadają formie zajęć i nie 

odbiegają od ogólnie przyjętych standardów. Przedmioty teoretyczne sprawdzane są 

klasycznymi metodami takimi jak: egzamin (pisemny i ustny), kolokwium, praca 

semestralna czy prezentacja multimedialna. Przedmioty związane z modułami 

artystycznymi są sprawdzane i oceniane poprzez rozmowę i analizę prac studenckich 

powstałych w pracowni bądź poza nią. Kompetencje społeczne oceniane są przez 

sprawdzanie umiejętności pracy zespołowej m.in. w ramach przygotowywanych 

projektów. Umiejętności prowadzenia badań naukowych, weryfikowane są przez pracę 

dyplomową, a egzamin dyplomowy weryfikuje poziom pogłębionej wiedzy.  

 

System oceniania jest przedstawiany studentom w czasie pierwszych zajęć 

organizacyjnych i zamieszczony jest w sylabusach. Na każdym etapie procesu 

dydaktycznego - zaliczenie zadań semestralnych, zaliczenie zadań końcoworocznych – 

metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia zapewnia rzetelność, 

wiarygodność oraz umożliwia ocenę stopnia osiągnięcia przez studenta zakładanych 

efektów kształcenia.  

 

System sprawdzania i oceny efektów kształcenia został zamieszczony w Rozdziale 

IV Regulaminu Studiów ASP w Gdańsku, traktującym o warunkach i trybie 

uzyskiwania zaliczeń, i składania egzaminów. Wydziałowy Komisja ds. Jakości 

Kształcenia dokonuje weryfikacji przyjętych programów kształcenia i analizuje efekty, 

które zostały osiągnięte do efektów zakładanych. Weryfikacji podlega również system 

punktacji ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów. Analizie podlegają 

metody kształcenia i ich ocena. Weryfikacja i ocena efektów kształcenia na egzaminie 

dyplomowym dotyczy zarówno pracy pisemnej, jak i artystycznej.  

 

Głównymi beneficjentami zewnętrznymi usług edukacyjnych świadczonych przez 

Wydział Malarstwa są zagraniczni studenci realizujący swoje potrzeby rozwojowe       

w ramach międzynarodowego programu ERASMUS+. Trwa budowanie systemu            

i zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi, czyli rzeczywistymi przyszłymi 

pracodawcami absolwentów naszego Wydziału. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

dołączyła również do projektu Ogólnopolskiego badania losów zawodowych 

absolwentów uczelni artystycznych. Na obecnym etapie doskonalenie programu 

kształcenia odbywa się również na podstawie analizy zapotrzebowania rynku pracy.  

 

Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia. 

 

Sposobem sondowania nowych i weryfikowania dotychczasowych efektów kształcenia           

z punktu widzenia ich przydatności i jakości dla podmiotów zewnętrznych są: Obiekt            

w przestrzeni publicznej, Malarstwo ścienne i witraż - plener, Technologia malarstwa              

i rysunku (współpraca pracowni technologicznej z Muzeum Narodowym w Gdańsku). 

W obydwu powyższych przypadkach pozyskujemy informacje na temat zdolności 

naszych studentów do nawiązania dialogu oraz  na temat poziomu warsztatu twórczego 
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studentów w kontekście zdolności do porozumiewania się z wykonawcami, 

podwykonawcami, odbiorcami. Prowadzący pracownie dyplomowe i specjalizacyjne, są 

w stałym kontakcie z absolwentami i monitorują ich losy, a na tej podstawie modyfikują 

programy kształcenia.  

Programy komputerowe są dostosowywane do zgłaszanych potrzeb i dostrzeganych 

kierunków rozwoju technik wizualizacji. System wykorzystywania ocen zewnętrznych 

istnieje w formie zwyczajowej i nie ma charakteru zinstytucjonalizowanego w sposób 

statystyczny, ankietowy, itp.  

 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry. 

 

Kadra prowadząca proces kształcenia. 

 

Na Wydziale Malarstwa zatrudnionych jest 35 etatowych pracowników (w tym 33 

pracowników naukowo-dydaktycznych w wymiarze 100% etatu i 2 pracowników 

dydaktycznych w wymiarze po 50% etatu). Dwóch na stanowisku profesora 

zwyczajnego, jedenastu na stanowisku profesora nadzwyczajnego tytularnego, trzech na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego, jedenastu na stanowisku adiunktów, jeden na 

stanowisku starszego wykładowcy, jeden na stanowisku wykładowcy i sześciu na 

stanowisku asystentów. 

 

Szczegółowe dane dotyczące stanowisk, stopni i tytułów znajdują się w poniższych 

tabelach: 

 

Pracownicy z tytułem profesora: 

L.P.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Jarosław Bauć profesor nadzwyczajny tytularny 

2 Józef Czerniawski  profesor nadzwyczajny tytularny  

3 Henryk Cześnik profesor zwyczajny 

4 Robert Florczak profesor nadzwyczajny tytularny 

5 Roman Gajewski profesor nadzwyczajny tytularny 

6 Krzysztof Gliszczyński  profesor nadzwyczajny tytularny 

7 Piotr Józefowicz  profesor nadzwyczajny tytularny 

8 Anna Królikiewicz  profesor nadzwyczajny tytularny 

9 Marek Model profesor nadzwyczajny tytularny 

10 Maciej Świeszewski  profesor zwyczajny 
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11 Maria Targońska Profesor nadzwyczajny tytularny 

12 Aleksander Widyński  profesor nadzwyczajny tytularny 

13 Jacek Zdybel profesor nadzwyczajny tytularny 

 

Pracownicy ze stopniem doktora habilitowanego: 

L.P. Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Maciej Gorczyński profesor nadzwyczajny 

2 Aleksandra Jadczuk adiunkt 

3 Jacek Kornacki profesor nadzwyczajny 

4 Sławomir Lipnicki adiunkt 

5 Przemysław Łopaciński adiunkt 

6 Jakub Pieleszek adiunkt  

7 Krzysztof Polkowski adiunkt 

8 Anna Reinert - Faleńczyk adiunkt 

9 Arkadiusz Sylwestrowicz profesor nadzwyczajny 

10 Zbigniew Treppa starszy wykładowca (½ etatu) 

11 Agata Zielińska-Głowacka adiunkt 

 

Pracownicy ze stopniem doktora: 

L.P.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Daniel Cybulski asystent 

2 Filip Ignatowicz asystent 

3 Andrzej Karmasz adiunkt 

4 Mateusz Pęk asystent 

5 Robert Sochacki asystent 

6 Anna Waligórska  adiunkt 

7 Marek Wrzesiński adiunkt 

8 Marcin Zawicki  adiunkt 
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Pracownicy z tytułem zawodowym magistra: 

L.P.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Zuzanna Dolega asystent 

2 Przemysław Garczyński asystent 

3 Tomasz Kucharski wykładowcy (½ etatu) 

 

Dodatkowo na Wydziale zatrudniony jest prowadzący zajęcia na godziny zlecone 

wybitny anatom, prof. n.med. Marek Grzybiak - zajęcia z Anatomii odbywają się         

w ramach wieloletniej współpracy między Wydziałem Malarstwa ASP a Zakładem 

Anatomii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ponadto studenci 

Wydziału Malarstwa mają możliwość korzystania z pracowni fakultatywnych (a za 

zgodą Dziekana również specjalizacyjnych) na innych wydziałach na zasadzie 

dostępności pracowni. Natomiast zajęcia dydaktyczne w module kształcenia ogólnego 

realizowane są przez pracowników Zakładu Nauk Humanistycznych na zasadzie 

zapotrzebowania składanego przez Wydział Malarstwa: 

 

1. dr Roman Nieczyporowski: Wykłady suplementarne, Historia malarstwa.          

W ramach dostępności pracowni: Historia grafiki projektowej,  Wybrane 

zagadnienia sztuki współczesnej, Elements of Art. History, Seminarium 

pisemnej pracy magisterskiej. 

2. dr hab. Aleksandra Pawliszyn, prof. ASP: Wykłady suplementarne, Historia 

filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki, Teoria i filozofia sztuki, 

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej, Seminarium pisemnej pracy 

magisterskiej. 

3. dr hab. Bogna Łakomska: Historia sztuki i kultury, Seminarium pisemnej pracy 

magisterskiej. 

4. dr hab. Łukasz Guzek: Analiza sztuki współczesnej, Wykłady suplementarne, 

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej.  

5. dr Małgorzata Jankowska: Wykłady suplementarne, Teoria mediów.  

6. dr hab. Dora Hara – Antoszkiewicz, prof. ASP: Przedmiot do wyboru: 

Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru. 

7. dr Zbigniew Mańkowski: W ramach dostępności pracowni: Krytyka artystyczna, 

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej.  

8. mgr Małgorzata Matyka: Prawo autorskie. 

9. dr hab. Michał Pszczółkowski, Seminarium pisemnej pracy magisterskiej. 

10. dr Katarzyna Lewandowska: Seminarium pisemnej pracy magisterskiej. 

 

Szczegółowy opis dorobku artystycznego i kompetencji dydaktycznych pracowników 

Wydziału Malarstwa oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami tego 

wydziału znajduje się w załączniku zatytułowanym „Charakterystyka Nauczycieli 

Akademickich Wydziału Malarstwa”. 
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Należy podkreślić, że przedmiot Elements of Art History jest prowadzony w języku 

angielskim, natomiast przedmiot Prawo autorskie prowadzony jest w trybie e-learning. 

 

Zgodnie z polityką zatrudnienia pełnoetatowa kadra nauczycieli akademickich 

zatrudniona na Wydziale Malarstwa jak i współpracujący z wydziałem pracownicy 

innych wydziałów zaliczani są do grupy naukowo-dydaktycznej, ponadto na wydziale 

zatrudnieni są na godziny zlecone nauczyciele o wysokich kwalifikacjach. 

Indywidualne twórcze zainteresowania w obszarze dziedziny artystycznej, które 

znajdują swoje potwierdzenie w załączonych charakterystykach, mają bezpośredni 

wpływ na kompetencje dydaktyczne oraz wykorzystywane metody i techniki 

kształcenia. Są również odzwierciedlone w nazwach poszczególnych pracowni, 

znajdują także potwierdzenie we własnych zasobach dydaktycznych, np. istniejący na 

wydziale w Katedrze Kształcenia Podstawowego, ,,Gabinet Anatomiczny” składający 

się z gromadzonych latami unikatowych obecnie, kostnych preparatów anatomicznych, 

artefaktów i współczesnych pomocy naukowych stanowi niewyczerpane źródło wiedzy 

i inspiracji artystycznych. Wydział posiada też pokaźną ,,bibliotekę” własnych 

wydawnictw w tym liczne monografie oraz wydawnictwa artystyczne dostępne             

w formie papierowej jak i cyfrowej na stronie ASP, popularyzujących wiedzę                 

o wydziale i przybliżającym sylwetki i idee artystyczne dawnych i obecnych jego 

pracowników. Wydział Malarstwa posiada największą ilość samodzielnych 

pracowników naukowo - dydaktycznych w stosunku do pozostałych pracowników 

wydziału na całej uczelni co w sposób oczywisty wpływa na poziom kształcenia, ale też 

determinuje do wypracowywania nowych metod współpracy. W tym kontekście jeszcze 

raz warto wspomnieć o kategorii A przyznanej Wydziałowi Malarstwa przez Ministra 

MNiSW w 2017 roku.   

 

Osiągnięcia dydaktyczne Wydziału Malarstwa. 

 

Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych należy zaliczyć sukcesy naszych 

studentów i ,,świeżych” absolwentów w prestiżowych wystawach i konkursach 

ogólnopolskich - ich wykaz znajduje się w załączniku („Załącznik do kryterium 

czwartego”). 

 

Nasi studenci są stale obecni w trójmiejskiej przestrzeni wystawienniczej biorą też 

udział  w licznych wystawach w kraju jak i za granicą. Ważnymi inicjatywami wydziału 

mającymi niebagatelny wpływ na rozwój świadomości artystycznej studentów               

i absolwentów, przygotowujące ich do profesjonalnego udziału w życiu artystycznym są 

cyklicznie, od wielu lat organizowane wystawy poplenerowe, wystawy studentów 

Wydziału Malarstwa będące częścią projektu ,,Noc Muzeów”, wystawy absolwentów   

w ramach projektu ,,Młode Malarstwo w Gdańsku / Dyplomy”, które odbywają się od 

2009 roku. 
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Bardzo ważną imprezą artystyczną mającą niezaprzeczalny wymiar dydaktyczny jest 

organizowany  przez Wydział Malarstwa od 2015 roku Ogólnopolski Konkurs Malarski      

im. Wojciecha Fangora. W założeniu konkurs ma być promocją najmłodszego 

malarstwa polskiego, które powstaje na wydziałach ASP oraz uniwersytetach. Żyjący 

jeszcze wówczas Wojciech Fangor zechciał zaszczycić konkurs  patronatem i firmować 

swoim nazwiskiem. Druga edycja konkursu pod honorowym patronatem Magdaleny 

Fangor i Fundacji Fangora odbyła się w gdańskiej ASP W 2018 roku. W każdej z edycji 

niezależne jury konkursowe nagradzało i wyróżniało naszych studentów, w 2015 roku 

jury wyróżniło Patryka Różyckiego i Piotra Mosura wystawą w Państwowej Galerii 

Sztuki w Sopocie, w 2018 konkurs wygrała nasza studentka Paulina Grosz, wyróżniono 

też Magdalenę Sadłowską.       

 

Kolejną ważną inicjatywą artystyczną wydziału mająca charakter dydaktyczny jest 

dedykowany wszystkim studentom naszej akademii organizowany od 2018 roku 

Konkurs Rysunkowy pt. ,,Przegrys”. Konkurs jest próbą reaktywacji odbywającego się 

przed wieloma laty przeglądu rysunkowego i stanowi rodzaj konfrontacji artystycznych 

postaw młodych twórców w dziedzinie rysunku. Otwarta formuła konkursu daje 

możliwość porównania i analizy prac, jak i przypomnienia o wadze tej dyscypliny, 

leżącej u podstaw zarówno sztuk pięknych jak i sztuk projektowych.  

 

Koło naukowe Wydziału Malarstwa „I INNI”, którego opiekunem jest dr Mateusz Pęk 

działa od 2016 r. Jego podstawowym celem jest tworzenie przestrzeni do dyskusji 

wokół zagadnień malarstwa oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Wspólne 

niezobowiązujące spotkania są okazją do wymiany spostrzeżeń i pomysłów. Koło 

inicjuje różnego typu aktywności w przestrzeni publicznej oraz bardziej złożone 

przedsięwzięcia ekspozycyjne. Wszystkie one mają charakter kolektywny, realizowane 

są w mniejszych lub większych grupach. Cykliczne spotkania Herbatka dla 

dwojga mają za zadanie konfrontację twórczości pary studentów z publicznością. 

Oswajają one młodych twórców z publiczną obroną prac oraz umożliwiają inne 

spojrzenie na własny dorobek (kalendarium aktywności Koła znajduje się w załączniku 

„Załącznik do kryterium czwartego”). 
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Obsada zajęć na Wydziale Malarstwa. 

 

Katedra Kształcenia Podstawowego 

1. Podstawy Malarstwa: 

I Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku prof. Józef Czerniawski /                           

dr hab. Aleksandra Jadczuk; 

II Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku p.o. dr Marek Wrzesiński /                   

mgr Przemysław Garczyński; 

III Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku prof. Marek Model / dr hab. 

Sławomir Lipnicki; 

IV Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku dr hab. Jacek Kornacki, prof. ASP /       

dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk; 

2. Podstawy Rysunku: 

I Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku prof. Józef Czerniawski /                           

dr hab. Aleksandra Jadczuk; 

II Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku p.o. dr Marek Wrzesiński /                   

mgr Przemysław Garczyński; 

III Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku prof. Marek Model / dr hab. 

Sławomir Lipnicki; 

IV Pracownia Podstaw Malarstwa i Rysunku dr hab. Jacek Kornacki, prof. ASP /       

dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk; 

3. Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych, dr hab. Arkadiusz 

Sylwestrowicz /    dr Daniel Cybulski /dr Mateusz Pęk; 

4. Podstawy rzeźby, dr hab. Marek Targoński; 

5. Technologie malarstwa i rysunku, mgr Tomasz Kucharski; 

6. Anatomia, prof. Marek Grzybiak; 

7. Rysunek anatomiczny, dr hab. Jacek Kornacki. 

 

Katedra Malarstwa 

1. Malarstwo: 

I Pracownia Malarstwa, prof. Henryk Cześnik / dr hab. Jakub Pieleszek; 

II Pracownia Malarstwa, dr hab. Krzysztof Polkowski / dr Andrzej Karmasz; 

III Pracownia Malarstwa, prof. Krzysztof Gliszczyński / dr Daniel Cybulski; 

IV Pracownia Malarstwa, prof. Maciej Świeszewski / dr Anna Waligórska; 

V Pracownia Malarstwa, prof. Jarosław Bauć / dr Mateusz Pęk. 

VI Pracownia Malarstwa, prof. Piotr Józefowicz / dr Marcin Zawicki 

2. Seminarium pracy artystycznej - prof. Henryk Cześnik, dr hab. Krzysztof 

Polkowski, prof. Teresa Miszkin, prof. Krzysztof Gliszczyński, prof. Maciej 

Świeszewski, prof. Jarosław Bauć, prof. Piotr Józefowicz 
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Katedra Rysunku 

1. Rysunek: 

Rysunek Studyjny, dr hab. Maciej Gorczyński, prof. ASP /mgr Zuzanna Dolega; 

Rysunek koncepcyjny, prof. Roman Gajewski / mgr Zuzanna Dolega; 

Rysunek Multimedialny, dr hab. Przemysław Łopaciński / dr Filip Ignatowicz; 

Rysunek Figuracja / Obiekt, prof. Anna Królikiewicz / dr Marcin Zawicki. 

 

Katedra Specjalizacji Artystycznych 

1. Technologia sztuki włókna,  prof. Alesander Widyński/ dr hab. Agata  

Zielińska-Głowacka; 

2. Technologia sztuki  w przestrzeni publicznej,  prof. Robert Florczak / dr Robert 

Sochacki; 

3. Technologia malarstwa  ściennego, prof. Jacek Zdybel / dr Anna Waligórska; 

4. Fotografia, prof. Zbigniew Treppa;  

5. Sztuka włókna, prof. Aleksander Widyński / dr hab. Agata Zielińska-Głowacka; 

6. Sztuka w przestrzeni publicznej, prof. Robert Florczak / dr Robert Sochacki; 

7. Malarstwo ścienne i witraż, prof. Jacek Zdybel / mgr Przemysław Garczyński; 

8. Podstawy filmu,  dr Filip Ignatowicz. 

 

Na Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej Seminarium Pracy Artystycznej 

prowadzą: prof. Robert Florczak, prof. Jacek Zdybel i prof. Aleksander Widyński. 

 

Dodatkowo, studenci Wydziału Malarstwa mają możliwość korzystania z pracowni 

fakultatywnych (a za zgodą Dziekana również specjalizacyjnych) na innych wydziałach 

na zasadzie dostępności pracowni. 

 

Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii, dr Katarzyna Łukasik; 

Grafika artystyczna - Pracownia linorytu, prof. Janusz Akermann; 

Grafika artystyczna - Pracownia litografii, dr Łukasz Butowski; 

Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku, prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek; 

Intermedia, prof. Wojciech Zamiara / prof. Grzegorz Klamann; 

Ceramika, dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal;  

Architektura spektaklu i scenografii dr Katarzyna Zawistowska; 

Podstawy grafiki artystycznej, dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska. 

 

W kontekście łączenia przez nauczycieli akademickich działalności dydaktycznej                    

z działalnością artystyczno - badawczą poprzez włączenie studentów w znaczące 

projekty artystyczno-badawcze, które odbijają się szerokim echem w przestrzeni 

publicznej i artystycznej Trójmiasta, i okolic a nierzadko mają zasięg ogólnopolski, 

należy wspomnieć o prężnie działającej pracowni specjalizacji i specjalności Sztuka      

w Przestrzeni Publicznej. Prowadzący pracownię prof. Robert Florczak jest animatorem 

niezliczonych wydarzeń artystycznych również o zasięgu międzynarodowym w tym 
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indywidualnych i zbiorowych wystaw studentów i absolwentów Wydziału w sopockim 

klubie SFINKS i użyczonych z inicjatywy prof. Florczaka przez władze Sopotu 

Wydziałowi Malarstwa zabytkowych pomieszczeniach Willi Bergera. Tzw. ,,Atelier 

Żaka Bergera”. Działalność pracowni to szczególny przykład wypracowanej przez 

prowadzącego metody permanentnego kształcenia jednocześnie w wielu obszarach 

twórczej aktywności, w ,,partnerskiej symbiozie” często bez akademickiego podziału na 

mistrz i uczeń. (wykaz dokonań pracowni znajduje się w „Załączniku do kryterium 

czwartego”). 

 

Podobny partnerski sposób współpracy realizuje pracownia specjalizacji i specjalności 

Malarstwo Ścienne i Witraż prowadzona przez prof. Jacka Zdybla. Kolektywny zespół 

stworzony i kierowany przez profesora zasłynął w 2018 roku z monumentalnej 

realizacji malarstwa ściennego ,,Polskie Niebo”, które po wnikliwych badaniach 

rekonstrukcyjnych zostało odtworzone w dawnym Gimnazjum Polskim, (obecnie  

siedziba Urzędu Marszałkowskiego), pracownia współpracuje z instytucjami miejskimi, 

Gdańską Szkołą Muralu, Trójmiejskimi uczelniami, szpitalami, organizuje wyjazdy 

plenerowe w trakcie których realizuje monumentalne realizacje tematyczne                    

w przestrzeni miejskiej (wykaz dokonań Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu 

znajduje się w „Załączniku do kryterium czwartego”). 

 

Polityka kadrowa. 

 

Polityka kadrowa Wydziału Malarstwa realizowana jest poprzez stałe analizowanie 

stanu kadry i nowych potrzeb w tym zakresie, przestrzeganie wymagań 

kwalifikacyjnych przy zatrudnianiu (postępowaniu konkursowym) i przydzielaniu 

obowiązków pracownikom. Pracownicy etatowi zatrudnieni są w drodze konkursu 

określającego konkretne wymogi i oczekiwania na konkretne stanowisko naukowo - 

dydaktyczne. Dziekan  zgodnie z przyjętym przez Radę Wydziału Malarstwa 

regulaminem konkursu powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą 

członkowie Rady Wydziału. Finałem procedury jest tajne głosowanie wszystkich 

członków Rady Wydziału popierające wybranego kandydata. Każdy nowy pracownik 

zatrudniony jest na czas określony który jest jednocześnie okresem próbnym, po którym 

(jest to najczęściej koniec roku akademickiego w którym pracownik był zatrudniony)  

następuje, w oparciu o opinię przełożonego, ankiety studenckie oraz inne rekomendacje 

i po pozytywnym tajnym głosowani Rady Wydziału na wniosek Dziekana, zatrudnienie 

na czas nieokreślony. 

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na wydziale posiadają odpowiednie kwalifikacje          

i dorobek w dyscyplinie sztuki plastyczne, w dziedzinie sztuk pięknych, co odpowiada 

przyjętym efektom kształcenia na Wydziale Malarstwa. 

Stosunek liczby pracowników do liczby studentów dla wydziału wynosi (na dzień 

28.06.2019) wynosi 3,4 (prof. Maria Targońska wraca do pracy w październiku 2019 
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roku po rocznym urlopie zdrowotnym, dlatego nie została uwzględniona przy 

obliczaniu tego parametru dla roku akademickiego 2018/19). 

Ocena pracowników Wydziału. 

 

Dziekan Wydziału Malarstwa prowadzi systematyczną ocenę nauczycieli akademickich. 

Wszyscy nauczyciele podlegają okresowej ocenie zgodnie z ustawowym trybem, 

zapisami Statutu Uczelni, zarządzeniami Rektora. Podstawą oceny nauczyciela są jego 

osiągnięcia w zakresie kształcenia studentów, rozwoju naukowego, osiągnięcia               

i aktywność artystyczna, podnoszenia kwalifikacji, a także udziału w pracach 

organizacyjnych uczelni i wydziału. Nauczyciele akademiccy poddawani są cyklicznej 

ocenie pracowniczej. Ocena dotyczy następujących obszarów: działalność w zakresie 

kształcenia i wychowania studentów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

działalność naukowa i artystyczna, działalność organizacyjna i dyscyplina pracy. 

Oprócz tego podlegają systematycznym hospitacjom przez przełożonych zgodnie            

z procedurą przeprowadzania hospitacji na Wydziale Malarstwa a także raz w roku 

podlegają ocenie przez studentów za pomocą anonimowej ankiety oceny nauczyciela 

akademickiego, której wyniki opracowuje Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia a swoje wnioski przekazuje Dziekanowi Wydziału i są one 

udostępnione do wglądu wszystkim ocenianym pracownikom. Proces ankietyzacji 

pracowników Wydziału Malarstwa służy każdemu nauczycielowi akademickiemu jako 

informacja zwrotna na temat tego, jak jest postrzegany przez studentów zarówno           

w zakresie przekazywanej wiedzy, jak i formy jej przekazu oraz sposobu zaliczania 

przedmiotu i uzyskiwania ocen. Ankietyzacja wskazuje pracownikowi co jest mocną lub 

słabą stroną prowadzonych przez niego zajęć. Wyniki ankiety wykorzystywane są także 

w okresowych ocenach nauczycieli akademickich. Wyniki ankiet omawiane są także 

przy okazji corocznego sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji                   

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wyniki ankietowania dostarczają również 

informacji władzom Uczelni o jakości pracy nauczycieli i umożliwiają wykorzystanie 

ich w polityce kadrowej uczelni.  

 

Celem polityki kadrowej Wydziału jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry, 

posiadającej wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe oraz kadry posiadającej 

doświadczenie i sukcesy w działalności artystycznej i dydaktycznej. 

 

Rozwój i doskonalenie kadry. 

 

Chcąc zachować najwyższą jakość dydaktyki Wydział Malarstwa intensywnie wspiera 

awanse naukowe kadry dydaktycznej. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie 

przewodów naukowych uszeregowanych wg. daty ich zamknięcia, dotyczy zarówno 

przewodów pracowników Wydziału Malarstwa jak i przewodów przeprowadzanych na 

prośbę innych uczelni oraz studentów Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku. 
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Przewody pracowników Wydziału Malarstwa: 

Rok Doktoraty Habilitacje Profesury 

2014 0 0 0 

2015 1 1 0 

2016 0 0 0 

2017 0 3 2 

2018 3 1 1 

2019 1 2 0 

Łącznie 5 7 3 

 

 

Przewody na prośbę innych uczelni oraz 

studentów Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich: 

Rok Doktoraty Habilitacje Profesury 

2014 1 1 0 

2015 5 0 0 

2016 0 2 0 

2017 1 0 1 

2018 0 1 0 

2019 3 0 1 

Łącznie 10 4 2 

 
 

Równolegle z promowaniem kadry naukowej Wydział Malarstwa prowadzi 

politykę wspierania i motywowania pracowników do rozwoju artystycznego poprzez 

zrównoważony podział środków na badania naukowe i indywidualne projekty 

artystyczne. Komisja ds. podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału 

badawczego na Wydziale Malarstwa szczególną wagę przykłada do jakości 

opiniowanych projektów artystycznych oraz wspiera politykę wydawniczą wydziału        

w zakresie wydawnictw monograficznych, popularyzujących działania jednostki                 

i poszczególnych  jej twórców. Najciekawsze projekty artystyczne mogą liczyć na 

dodatkowe finansowanie ze środków własnych Wydziału Malarstwa. Wydział wspiera 

również wyjazdy pracowników na indywidualne wystawy, sympozja,  konferencje          

i szkolenia. Ponadto Wydział Malarstwa promuje wyjazdy zagraniczne pracowników    

w ramach programu Erasmus Plus. 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie. 

 

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Malarstwa korzystał z pomieszczeń 

dydaktycznych znajdujących się w budynku Wielkiej Zbrojowni (głównie III piętro) 

oraz Małej Zbrojowni, w której znajduje się Wydział Rzeźby i Intermediów. Poniżej 

znajduje się wykaz pomieszczeń będących w użytkowaniu Wydziału Malarstwa wraz                                 

z przeprowadzanymi w nich zajęciami: 

 

Katedra Kształcenia Podstawowego: 

 

1. s. 329 - IIIp - 116,37 m² (sala - 89,23 m², kantorki - 27,14 m²), I Pracownia 

Podstaw Malarstwa i Rysunku prowadzona przez prof. Józefa Czerniawskiego, 

asystentka: dr hab. Aleksandra Jadczuk, Realizowane w pracowni przedmioty: 

Podstawy malarstwa, Podstawy rysunku. Sala wyposażona w sztalugi i krzesła 

w ilości odpowiadającej aktualnej ilości studentów, materiały do realizacji 

zadań (m.in. martwych natur i ustawień modela), stoły. 

 

2. s. 328 - III.p - 99,14 m² (sala - 76,63 m², kantorki - 22,51 m²), II Pracownia 

Podstaw Malarstwa i Rysunku, p.o. prowadzącego pracownię: dr Marek 

Wrzesiński, asystent: Przemysław Garczyński. Realizowane w pracowni 

przedmioty: Podstawy malarstwa, Podstawy rysunku. Sala wyposażona             

w sztalugi i krzesła w ilości odpowiadającej aktualnej ilości studentów, 

materiały do realizacji zadań (m.in. martwych natur i ustawień modela), stoły. 

 

3. s. 327 - IIIp - 62,44 m² (sala - 55,43 m², kantorek 7,01 m²), III Pracownia 

Podstaw Malarstwa i Rysunku prowadzona przez prof. Marka Modela, asystent:                      

dr hab. Sławomir Lipnicki. Realizowane w pracowni przedmioty: Podstawy 

malarstwa, Podstawy rysunku. Sala wyposażona w sztalugi i krzesła w ilości 

odpowiadającej aktualnej ilości studentów, materiały do realizacji zadań              

(m.in. martwych natur i ustawień modela), stoły. 

 

4. s. 316 - IIIp. - 126,83 m² (sala - 89,97 m², kantorki - 36,86 m² ). IV Pracownia 

Podstaw Malarstwa i Rysunku prowadzona przez dr hab. Jacka Kornackiego, 

asystentka: dr hab. Anna Reinert - Faleńczyk. Realizowane w pracowni 

przedmioty: Podstawy malarstwa, Podstawy rysunku. Sala wyposażona             

w sztalugi i krzesła w ilości odpowiadającej aktualnej ilości studentów, 

materiały do realizacji zadań (m.in. martwych natur i ustawień modela), stoły. 

 

5. s. 307 - IIIp. - 63,45 m² (sala - 40,45 m², kantorki - 23,42 m²) Pracownia 

Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prowadzona przez                    
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dr hab. Arkadiusza Sylwestrowicza, asystenci: dr Daniel Cybulski, dr Mateusz 

Pęk. Prowadzony przedmiot: Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych. 

Pracownia wyposażona   w komputer stacjonarny PC, telewizor LCD, stoły        

i krzesła. 

 

6. P7 - 32,78 m² - 1p. Technologia malarstwa i rysunku prowadzona przez         

mgr Tomasza Kucharskiego, prowadzony przedmiot: Technologia malarstwa      

i rysunku. Pracownia wyposażona w stoły i krzesła oraz materiały do 

przeprowadzania zajęć. Pracownia posiada 15 miejsc do pracy, 4 blaty robocze, 

szafę z materiałami technologicznymi, kuchenkę, zlew.  

 

Katedra Malarstwa:  

 

1. s. 309 - IIIp. - 93,36 m² (sala - 74,68 m², kantorki - 18,68 m²) I Pracownia 

Malarstwa prowadzona przez prof. Henryka Cześnika, asystent: dr Jakub 

Pieleszek. Prowadzony przedmiot: Malarstwo. Pracownia wyposażona              

w sztalugi, krzesła i stoły w ilości odpowiadającej potrzebom studentów 

pracowni.   

 

2. s. 326 - IIIp. - 77,50 m² (sala - 60,15 m², kantorki - 17,35 m²) II Pracownia 

Malarstwa prowadzona przez dr hab. Krzysztofa Polkowskiego, asystent:          

dr Andrzej Karmasz. Prowadzony przedmiot: Malarstwo. Pracownia 

wyposażona w sztalugi, krzesła i stoły w ilości odpowiadającej potrzebom 

studentów pracowni. 

 

3. s. 324 - IIIp. - 118,68 m² (sala - 84,79 m², kantorki - 33,89m²) III Pracownia 

Malarstwa prowadzona przez prof. Krzysztofa Gliszczyński, asystent: dr Daniel 

Cybulski. Prowadzony przedmiot: Malarstwo. Pracownia wyposażona                

w sztalugi, krzesła i stoły w ilości odpowiadającej potrzebom studentów 

pracowni. 

 

4. s. 311 - IIIp. - 97,63 m² (sala - 77,05 m², kantorki - 20,58 m²) IV Pracownia 

Malarstwa prowadzona przez prof. Macieja Świeszewskiego, asystentka:          

dr Anna Waligórska. Prowadzony przedmiot: Malarstwo. Pracownia 

wyposażona w sztalugi, krzesła i stoły w ilości odpowiadającej potrzebom 

studentów pracowni. 

 

5. s. 325 - IIIp. - 77,62 m² (sala - 56,85 m², kantorki - 20,77 m²) V Pracownia 

Malarstwa prowadzona przez prof. Jarosława Baucia, asystent: dr Mateusz Pęk. 

Prowadzony przedmiot: Malarstwo. Pracownia wyposażona w sztalugi, krzesła    

i stoły w ilości odpowiadającej potrzebom studentów pracowni. 
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6. s. 335 - IIIp. - 91,54 m² (sala - 72,54 m², kantorki - 19,06 m²) VI Pracownia 

Malarstwa prowadzona przez prof. Piotra Józefowicza, asystent: dr Marcin 

Zawicki. Prowadzony przedmiot: Malarstwo. Pracownia wyposażona w sztalugi, 

krzesła i stoły w ilości odpowiadającej potrzebom studentów pracowni. 

 

Katedra Rysunku: 

 

1. s. 01 - Parter - 93,06 m², Pracownia Rysunku Studyjnego prowadzona przez               

dr hab. Macieja Gorczyńskiego, asystentka: mgr Zuzanna Dolega. Prowadzony 

przedmiot: Rysunek. Pracownia wyposażona w sztalugi i krzesła w ilości 

odpowiadającej potrzebom studentów oraz  materiały do realizacji zadań.  

 

2. s. 02 - Parter - 73 m², Pracownia Rysunku Multimedialnego prowadzona przez            

dr hab. Przemysława Łopacińskiego, asystent: dr Filip Ignatowicz. Prowadzony 

przedmiot: Rysunek. Pracownia wyposażona w sztalugi i krzesła w ilości 

odpowiadającej potrzebom studentów oraz  materiały do realizacji zadań. 

 

3. s. 03 - Parter - 59,07 m², Pracownia Rysunku Koncepcyjnego prowadzona przez 

prof. Romana Gajewskiego asystentka: mgr Zuzanna Dolega. Prowadzony 

przedmiot: Rysunek. Pracownia wyposażona w sztalugi i krzesła  w ilości 

odpowiadającej potrzebom studentów oraz  materiały do realizacji zadań. 

 

4. s. 04 – Parter - 59,01 m², Pracownia Rysunku Figuracji/Obiektu prowadzona 

przez prof. Annę Królikiewicz, asystent: dr Marcin Zawicki. Prowadzony 

przedmiot: Rysunek. Pracownia wyposażona w sztalugi i krzesła w ilości 

odpowiadającej potrzebom studentów oraz  materiały do realizacji zadań. 

 

Katedra Specjalizacji Artystycznych: 

 

1. s. 201 - 31,44 m², s. 202 - 45,06 m², s. 203 - 25,7m² IIp., Pracownia Sztuki 

Włókna prowadzona przez prof. Aleksandra Widyńskiego, asystentka:               

dr hab. Agata Zielińska - Głowacka. Prowadzony przedmiot: Sztuka włókna. Na 

wyposażeniu pracowni: lodówka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, wanna 

stalowa nierdzewna, wirówka, maszyna do szycia, 2 przenośne kuchenki 

elektryczne, 2 żelazka, 2 termowentylatory, pistolety do kleju, laptop, aparat 

fotograficzny. 

 

2. s. 22 / Mała Zbrojownia. Pracownia malarstwa Ściennego i Witrażu prowadzona 

przez prof. Jacka Zdybla. Prowadzony przedmiot: Malarstwo ścienne i witraż, 

Malarstwo w przestrzeni publicznej. Pracownia wyposażona w krzesła, stoły, 

podświetlane blaty do prezentacji prac. Na wyposażeniu pracowni znajduje się 

również: piaskarka, sprężarka, trzy piece do szkła, rzutnik. 
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3. s. 332 - 43,70 m², s. 333 - 46,70 m² - IIIp. Pracownia Sztuki w Przestrzeni 

Publicznej prowadzona przez prof. Roberta Florczaka, asystenci: dr Filip 

Ignatowicz, dr Robert Sochacki. Prowadzone przedmioty: Sztuka w przestrzeni 

publicznej, Obiekt w przestrzeni publicznej. Na wyposażeniu pracowni znajdują 

się następujące urządzenia: dwa projektory BENQ MW621ST, projektor 

EPSON EB-198WU, komputer Apple Mac Pro, komputer PC, dwa monitory 

EIZO "20" FLEX SCAN, Pakiet oprogramowania ADOBE, program MODUL8, 

oprogramowanie APPLE FINAL CUT STUDIO 3 Mac, oprogramowanie 

RESOLUME ARENA 5, oprogramowanie VEGAS PRO 14, program 

CREATIVE CLOUD, oprogramowania PLURALEYES ACADEMIC. 

 

Inne pomieszczenia:  

 

1. Wydział Malarstwa korzysta z kantorków znajdujących się na korytarzach III p. 

budynku Wielkiej Zbrojowni. Pełnią one funkcje magazynowe. 

 

2. Wydział Malarstwa korzysta także z infrastruktury i wyposażenia instytucji poza 

uczelnią. Zajęcia z przedmiotu Anatomia odbywają się w formie wykładów         

i ćwiczeń. Wykłady prowadzone są na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Zapewnia to możliwość korzystania zarówno przez 

wykładowcę, jak i studentów z odpowiednich pomocy dydaktycznych, w tym 

także modeli anatomicznych i preparatów prosektoryjnych. Zagadnienia 

omawiane na wykładach stanowią podstawę do zajęć prowadzonych przez         

dr hab. Jacka Kornackiego w Pracowni Rysunku Anatomicznego Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku.  

Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej korzystaj z budynku Willa Bergera          

w Sopocie przy ul. Obrońców Westerplatte. Budynek ten został użyczony 

Wydziałowi Malarstwa przez Urząd Miasta Sopotu na podstawie umowy                     

o współpracy. 

Ponadto studenci Wydziału Malarstwa korzystają z pracowni 

międzywydziałowych, między innymi Pracowni Ceramiki, Pracowni Fotografii,  

Pracowni Rzeźby. 

 

3. W przestrzeniach Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

dostępna jest bezprzewodowa sieć Eduroam (Education Roaming) dzięki czemu 

każdy student i pracownik uczelni może uzyskać dostęp do Internetu.  Wydział 

Malarstwa wykorzystuje także moduły systemu Akademus służące do 

komunikacji ze studentami, wspomagające zarządzanie rekrutacją, edukacją, 

organizacją i administracją. 

 

4. Infrastruktura i wyposażenie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w tym 

Wydziału Malarstwa posiada szereg udogodnień dla potrzeb studentów               

z niepełnosprawnością. W wyniku realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do 
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edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku” 

(zakończanie realizacji projektu grudzień 2012 r.) budynek główny Uczelni 

został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: 

- przebudowę wejścia głównego do Uczelni (z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych); 

- przebudowę holu głównego w budynku z 1968 r. wraz z wprowadzeniem 

dwóch dźwigów; 

- zmodyfikowanie ciągów komunikacyjnych dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych; 

- zmodernizowanie zaplecza sanitarnego z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych; 

- przebudowanie sale dydaktyczne dostosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

W holu głównym zainstalowano dwie windy osobowe, umożliwiające dotarcie 

do wyższych pięter. Zmieniono układ ścian oraz zbudowano podjazdy w całym 

budynku. Przebudowano strefy wejścia do budynku głównego                              

z uwzględnieniem pochylni (podnośnika dla osób niepełnosprawnych na 

wózkach inwalidzkich). 

W strefie wejścia do budynku zainstalowano system przywoławczy dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, który 

umożliwia korzystanie z, będącego na wyposażeniu Uczelni transportera do 

przewożenia osób po schodach o różnym stopniu nachylenia. Transporter ten 

jest integralna częścią rozwiązania dotyczącego komunikacji osób 

niepełnosprawnych całego budynku Akademii. 

 

5. Studenci Wydziału Malarstwa wykonując  zadania  wynikające z programu 

studiów w ramach pracy własnej korzystają z dostępnej w pracowniach 

aparatury naukowej      i  oprogramowania specjalistycznego. Do pracowni tych 

należą: 

- Pracownia struktur wizualnych (sala nr 307) z dostępną aparaturą: Telewizor 

LG (42 cale, LED, 4K), Zestaw komputerowy PC, Prolab - zestaw głośnikowy 

2.1.; 

- Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej (sala nr 332 i sala nr 333)                 

z dostępną aparaturą: dwa projektory BENQ MW621ST, projektor EPSON EB-

198WU, komputer Apple Mac Pro, komputer PC, dwa monitory EIZO "20" 

FLEX SCAN, Pakiet oprogramowania ADOBE, program MODUL8, 

oprogramowanie APPLE FINAL CUT STUDIO 3 Mac, oprogramowanie 

RESOLUME ARENA 5, oprogramowanie VEGAS PRO 14, program 

CREATIVE CLOUD, oprogramowania PLURALEYES ACADEMIC. 

 

Studenci Wydziału Malarstwa mają także dostęp do międzywydziałowych 

laboratoriów komputerowych, w tym sali nr 120 i sali nr 137, gdzie 
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udostępnione są  pakiety specjalistycznego oprogramowania Adobe CS6              

i Adobe Creative Cloud zawierające narzędzi dla projektantów - aplikacje do 

pracy z grafiką, fotografią, video i stronami internetowymi.  

 

Ponadto studenci mają także dostęp do pomocy naukowych ćwiczeń z anatomii  

wykorzystywanych na zajęciach z przedmiotu Rysunek Anatomiczny. Są to: 

dwa anatomiczne modele szkieletu ludzkiego, czaszki antropologiczne (w tym: 

czaszka Kabwe, dwie czaszki KMN-ER 406, czaszka Sinanthropus, czaszka 

Steinheim, czaszka Cro-magnon), szkielet anatomiczny z mięśniami i kośćmi.    

A także inne autorskie pomoce naukowe ze zbiorów dr hab. Jacka Kornackiego 

znajdujące się w Gabinecie Anatomicznym. 

 

Ponadto Dziekanat Wydziału Malarstwa udostępnia studentom aparaturę: 

projektor EPSON EB-198WU, projektor NEC M303WS, projektor EPSON EB-

98H, trzy fotograficzne ramki cyfrowe Intenso,  aparat fotograficzny Canon 

EOS 6D z akcesoriami. 

W pracowni Ceramiki i Witrażu studenci korzystają z urządzeń obsługiwanych 

pod nadzorem BHP. Są to: walcarka do ramek ołowiowych witraży, piec do 

witraży, piec elektryczny do fusingu, destylarka WD14042135, szlifierka 

Kristall, kompresor GK530, piaskarka kabinowa Vektra 600, zestaw Apple 

Macbook.A 

 

6. 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. 

 

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, regionalna, łącznie 

ponad 20 000 woluminów. Czytelnia oferuje dostęp do czasopism krajowych       

i zagranicznych. Biblioteka należy do Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego     

i uczestniczy w projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Ponadto                         
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w poszczególnych pracowniach – miarę potrzeb gromadzona jest literatura 

podręczna (czasopisma, katalogi, literatura) przydatna w bieżącej pracy 

studentów. 

 

7. Wydział Malarstwa stale i w miarę możliwości monitoruje potrzeby studentów             

i udoskonala bazę dydaktyczną i naukową. Na podstawie zamówień publicznych 

składanych przez pracowników wydziału, ze środków działalności statutowej               

i środków wydziałowych Wydziału Malarstwa realizowane są bieżące 

zapotrzebowania pracowni.  

 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku. 

 

Współpraca z instytucjami otoczenia społeczno - gospodarczego Wydziału Malarstwa jest 

współpracą nie mającą charakteru stałego, dającego możliwość zbudowania wieloletniego 

jednorodnego programu dydaktycznego. Jest to obszar kształcenia w którym najbardziej 

widoczna jest działalność pracowni z obszaru specjalizacji artystycznych tworzących 

jednocześnie trzon specjalności na Wydziale Malarstwa - „Sztuka w przestrzeni 

publicznej”. Pracownie te bezpośrednio, programowo odwołują się do działań, realizacji    

w przestrzeni publicznej, a więc programowej współpracy z podmiotami otoczenia 

społeczno - gospodarczego. Są to: Pracownia sztuki w przestrzeni publicznej, Pracownia 

malarstwa ściennego i witrażu oraz Pracownia sztuki włókna. Program kształcenia w tych 

pracowniach uwzględnia realizację dydaktycznych zadań opartych o zapotrzebowanie 

podmiotów zewnętrznych. Podstawowym kryterium podjęcia współpracy z podmiotem 

zewnętrznym jest możliwość realizacji celów dydaktycznych zakładanych w procesie 

kształcenia studentów.  

 

Współpraca Pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej z instytucjami 

zewnętrznymi. 

 

Współpraca z Sopockim Forum Integracji Nauki Kultury i Sztuki Fundacja SFINKS               

w Sopocie. Jedną z najważniejszych form współpracy miedzy Wydziałem Malarstwa              

a Fundacją SFINKS jest cykl wystaw Prezentacje Młodych. Pomysłodawcą jest prezes 

Fundacji i kierownik pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej prof. Robert Florczak. 

 

Prezentacje Młodych. 

 

Jest to seria wystaw prezentujących najciekawsze postawy twórcze studentów oraz 

niedawnych absolwentów Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. Wernisaże są 

odwiedzane przez kilkadziesiąt do kilkuset osób w tym wielu młodych „klubowiczów”. 

Wystawy są oglądane przez tysiące gdyż towarzyszą klubowym imprezom i są 

wspaniałym sposobem na propagowanie sztuki młodych wśród młodych. Jest to 
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wychodzenie artystów na początku swojej drogi twórczej w przestrzeń galeryjną ale       

i klubową czyli publiczną. Jest to też forma zapoznawania klubowiczów (czyli głównie 

młodzieży od 18 do 25 roku życia) z fenomenem sztuki co w Polsce nie jest takie 

oczywiste. 

 

Karolina Michałek - Zapłon 09.12.2016 - 29.12.2016; 

Marta Dobkowska - Tato przestań kurwa mój pamiętnik czytać 17.01.2017 - 25.02.2017 

Jakub Mach - Malarstwo - Obrazy Haptyczne 25.08.2017; 

Łukasz Namiotko - Occultus, natura, pejzaże 3.11.2017 ; 

Samira Arrami - Upojenie - projekcje wielkoformatowe 25.11.2017; 

Urszula Sakowska - Malarstwo/Batik  13.04.2018; 

Julia Tymańska - Malarstwo 23.06.2018; 

Katarzyna Jurga - Malarski Mapping Sfinksa 18.08.2018; 

Marta Krasowska -  Malarstwo 08.12.2018; 

Filip Kampka - Malarstwo 02.02.2019; 

Aleksandra Chylińska - „OFI10A305-A21” 24.05 2019;   

Weronika Stańczak - Obiekty Malarskie i Światło „Gry w Klasy” - 22.06.2019; 

 

RODZINA SFINKSA - 16.03.2018 r. Galeria i Klub SFINKS Wystawa z okazji       

25-lecia Fundacji SFINKS - udział studentki Samiry Arrami.  

 

Współpraca z BART oraz Urzędem Miasta Sopot. 

Sopockie Majówki - współpraca z Urzędem Miasta Sopot, BART oraz Fundacją 

SFINKS. Wydarzenia artystyczne studentów Pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej 

w przestrzeni Miasta Sopot. Studenci współpracują z doświadczonymi artystami oraz 

realizują własne projekty artystyczne w większości plenerowe, zaadresowane do 

szerokiej publiczności. Zamysły i projekty studenckie są prezentowane 

przedstawicielom BART i U.M. Sopot. Po akceptacji są realizowane z środków BART. 

Część umów BART podpisuje bezpośrednio ze studentami co uczy ich profesjonalnego 

podejścia do realizacji. 

 

PODWIECZOREK FAUNA - Multimedialna Impreza Artystyczna 2 Maja 2014 r.  

Sopot „Morskie Oko” od godziny 12:00 do 23.00 Udział studentów Pracowni Sztuka    

w Przestrzeni Publicznej w kreacji imprezy: występy, obiekty, kostiumy, projekcje.     

W kreacji wzięli Udział: Sebastian Choromański, Karolina Futyma, Emil Jamrozik,  

Karolina Michałek, Bogna Stoma.   

 

SOPOCKA PARADA ZWIERZĄT - Parada ulicą Bohaterów Monte Cassino 2 maja 

2015 - Studenci pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej wzięli udział w kreacji  

obiektów, mobili i kostiumów. Prowadzili warsztaty kostiumu z dziećmi ze szkół 

podstawowych. Byli tez aktorami i performerami biorącymi udział w paradzie.  
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Maj Zagra Hajdunem - 2 maja 2017 r. - Studenci Pracowni Sztuka w Przestrzeni 

Publicznej kreowali „Obiekty w Przestrzeni Publicznej”;  

Brama Janusza Hajduna - Monumentalno - paranoiczny Łuk Triumfalny. Obiekt był 

kinetyczny i mógł być poruszany wiatrem lub siłą mięśni - Samira Arrami, Aleksandra 

Hewelt; 

Lampiony - Wielkoformatowe lampiony zawieszone w przestrzeni wąwozu - 

Katarzyna Jurga, Weronika Stańczak; 

Malarstwo ścienne na wiadukcie kolejowym i malarsko-graficzne banery 

zwieszone z mostu - Elżbieta Golińska;  

4 Performase na scenie  oraz mostku i w przestrzeni wąwozu. Studenci wykonali 

obiekty, kostiumy oraz mobile. Pod okiem profesjonalnej choreografki zaplanowali          

i wykonali 4 performase; 

 „Action Painting” - Kasia Cur, Michalina Gurazda, Maria Kłos, Kasia Kumor, Renata 

Tymolewska, Łukasz Gużel; 

„Kręgle”- Adrianna Leszczyńska, Malwina Malinowska, Aleksandra Górna, 

Aleksander Czarnecki; 

„Noga” - Urszula Nowak, Przemek Jurewicz, Tymon Wasilewski, Maxim Steinke, 

Łukasz Gużel; 

„3 Świnki i nosorożec” - Alicja Kostrzyńska, Zuzanna Leśniak, Ewa Staśkiewicz, 

Weronika Grześ, Karol Adamowicz. 

   

Zmapowane wielkoformatowe projekcje na Willi Bergera: Aleksandra Chilińska, 

Samira Arrami, Kornel Kowalski.  

http://sopot.fotobank.pl/index.php/20170502-

Mapping_Willa_Bergera_wm/JB20170502_301 

 

Sopocka Bagietka - 2 maja 2018, 

a) Spektakl Plastyczno Muzyczny ul. Bohaterów Monte Cassino - obiekty, 

mobile i kostiumy, udział wzięli:  Patrycja Folatko, Paulina Grosz, Katarzyna 

Jakubowska, Joanna Jurga, Natalia Krajewska, Dominika Leśniak, Justyna 

Molska, Jakub Mroczek, Urszula Nowak, Julia Tymańska; 

b) Wystawa w Atelier Żaka Bergera, Willa Bergera ul. Obrońców Westerplatte 

24, udział wzięli: Benjamin Cierniak, Aleksandra Chilińska, Elżbieta Golińska, 

Katarzyna Jurga, Agata Michalewicz, Monika Reut, Weronika Stańczak, Ewa 

Staśkiewicz; 

c) Projekcje Wielkoformatowe, Mappingi i inne interwencje świetlne                          

w przestrzeniach miasta:  

Ul Podjazd - wielkoformatowe  projekcje, Aleksandra Chilińska; 

Ul Hallera - mapping na Mural, Anna Reinert-Faleńczyk, Katarzyna Jurga; 

Plac Rybaka - projekcje analogowe, Agata Michalewicz, Beniamin Cierniak. 

 

 

 

http://sopot.fotobank.pl/index.php/20170502-Mapping_Willa_Bergera_wm/JB20170502_301
http://sopot.fotobank.pl/index.php/20170502-Mapping_Willa_Bergera_wm/JB20170502_301


Raport samooceny 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Wydział Malarstwa, Kierunek Malarstwo 

 

56 
 

Ogród Willa Bergera - lasery na obiekt kinetyczny - Samira Arrami, projekcje na 

roślinności - Monika Reut; 

 

Mapping na obiekt - Katarzyna Cur, Alicja Kostrzyńska. 

 

ATELIER ŻAKA BERGERA - współpraca z Urzędem Miasta Sopot. 

Z inicjatywy prof. Robert Florczaka Prezydent Miasta Sopot Jacek Karnowski zgodził 

się na nieodpłatne użyczenie blisko 200m2 powierzchni parteru zabytkowej Willi 

Bergera. W pomieszczeniach tych pracują wybrani studenci Wydziału Malarstwa. 

Uroczyste otwarcie odbyło się 27.01.2016 roku.  

Kilka razy do roku odbywają się wystawy głównie prac studenckich, ale nie tylko.       

W Atelier Żaka Bergera powstało 9 dyplomów z różnych pracowni malarskich oraz 

pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej. Pięć wystaw dyplomowych odbyło się         

w pomieszczeniach Willi.  

 

Wybrane wystawy zbiorowe: 

a) Wystawa Otwarcia Atelier Żaka Bergera 27.01.2016 r. - multimedialna 

wystawą prac studenta Studiów Doktoranckich Robert Sochackiego oraz 

studentów Wydziału Malarstwa: Sebastiana Choromańskiego, Emila Jamrozika 

oraz prezentacją Batików studentki Urszuli Sakowskiej; 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35611,19499899,artysci-wracaja-do-

willi-bergera.html  

https://sopot.naszemiasto.pl/tag/atelier-zaka-bergera-w-sopocie  

https://gdansk.pomorzekultury.pl/uroczyste-otwarcie-atelier-zaka-bergera/  

https://www.youtube.com/watch?v=7nQ5ko6RrBk  

b) 10stopni - Willa Bergera 20.01.2017 r. - Multimedialna wystawa plenerowa       

w ogrodzie przed Willą Bergera: Weronika Michalska, Jakub Mach, Sebastian 

Choromański; 

c) Salon Wiosenny - Willa Bergera i ogród Willi 5.04.2018 r. - Wystawa 

multimedialna we wnętrzach oraz w ogrodach Willi: Monika Reut, Katarzyna 

Cur, Katarzyna Jurga, Beniamin Cierniak, Elżbieta Golińska, Weronika 

Stańczak;  

http://www.zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/wystawa-salon-

wiosenny,907  

d) Światła Bergera - Willa Bergera i ogród Willi 14.03.2019 r. - Wystawa 

Multimedialna i interaktywna Studentów Pracowni „Sztuka w Przestrzeni 

Publicznej” Aleksandra Chilińska, Elena Vertikowa, Beniamin Cierniak, Jan 

Walter, Anna Kwiatkowska - Sopot ul. Obrońców Westerplatte 24;   

https://kultura.trojmiasto.pl/Swiatla-Bergera-wystawa-imp476836.html  

 

 

 

 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35611,19499899,artysci-wracaja-do-willi-bergera.html
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35611,19499899,artysci-wracaja-do-willi-bergera.html
https://sopot.naszemiasto.pl/tag/atelier-zaka-bergera-w-sopocie
https://gdansk.pomorzekultury.pl/uroczyste-otwarcie-atelier-zaka-bergera/
https://www.youtube.com/watch?v=7nQ5ko6RrBk
http://www.zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/wystawa-salon-wiosenny,907
http://www.zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/wystawa-salon-wiosenny,907
https://kultura.trojmiasto.pl/Swiatla-Bergera-wystawa-imp476836.html
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Współpraca z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim  

10 lecie GTS -  24-25 luty 2018 r. - 10 instalacji na 10 lecie GTS 

Studenci pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej zostali zaproszeni do wykreowania 

wystawy w zewnętrznych przestrzeniach Teatru. Z 14 propozycji do realizacji zostało 

wybranych 10 prac. Studenci oprócz projektów musieli przygotować kosztorysy 

materiałowe i wykonawcze. Projekty studenckie były zaprezentowane wraz                    

z kosztorysami materiałowymi i wykonawczymi przez studentów dyrektorowi GTS 

prof. Jerzemu Limonowi i ekipie technicznej Teatru.  Wspólnie dokonaliśmy wyboru 10 

z 14 projektów do wykonania. Teatr przeznaczył 15.000zł na wykonanie projektów. 

Studenci i grupy studentów podpisywali umowy o dzieło i rozliczali się bezpośrednio   

z Teatrem co jest nauką rzetelności i profesjonalnego traktowania zlecenia wykonania 

dzieła.  

Wybrane projekty to: 

- CO/MO/ON: Joanna Jurga;  

- TS:XD: Elena Vertikova, Justyna Mężydło, Igor Lyu, Pavel Skinner; 

- RuRa albo sen nocy letniej: Julia Tymańska, Szymon Wirchanowicz; 

- Sonety: Aleksandra Hewelt; 

- Światłą Elsynoru: Katarzyna Jurga, Weronika Stańczak; 

- Patrz Mi na Usta: Kasia Cur; 

- Teatr w teatrze: Kinga Woźniak, Aleksandra Pruciak; 

- Teatr Cieni: Małgorzata Tęgowska, Maciej Szczepański; 

- Ofelie: Patrycja Cichosz, Ewa Staśkiewicz. 

https://teatrszekspirowski.pl/wydarzenia/10-lecie-gdanskiego-teatru-szekspirowskiego/  

https://kultura.trojmiasto.pl/10-instalacji-na-10-lecie-instytucji-GTS-imp453807.html  

http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/10-instalacji-na-10-lecie-gts.html  

 

Miś-masz wystawa performatywna – 21.12. 2018 r.  Gdański Teatr Szekspirowski. 

Studenci pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej zorganizowali multimedialna 

wystawę performatywną w przestrzeni patio Gdańskiego teatru Szekspirowskiego.  

Student Jan Walter wspomagany profesjonalnym spawaczem wykreował  6 metrowej 

długości i 1.2 metra szerokości i 90 cm wysokości stalowy ażurowy stół                          

z podświetleniem ledowym. Krzysztof Bill stworzył materiał filmowy który był             

w wielkim formacie wyświetlany na ścianie Teatru. Studentki Milena Krasnopiórko 

oraz Anna Kwiatkowska według własnej koncepcji wykonały 3 kostiumy. Wspólnie   

wyreżyserowali oni i zagrali w 10 minutowym performase. Z nagranych materiałów 

stworzyli materiał filmowy z wydarzenia. Korzystaliśmy z zaplecza technicznego oraz 

pomocy technicznej GTS. 

https://teatrszekspirowski.pl/uncategorized/mis-masz-wystawa-performatywna/  

Współpraca z Gminą Czarna Woda. 

Współpraca z Radą Dzielnicy Brzeźno. 

 

 

 

https://teatrszekspirowski.pl/wydarzenia/10-lecie-gdanskiego-teatru-szekspirowskiego/
https://kultura.trojmiasto.pl/10-instalacji-na-10-lecie-instytucji-GTS-imp453807.html
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/10-instalacji-na-10-lecie-gts.html
https://teatrszekspirowski.pl/uncategorized/mis-masz-wystawa-performatywna/
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Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  

10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Morza Bałtyckiego.  

W dniach 12-13.06.2019 r. odbyło się w Gdańsku 10 Forum SUERMB w Polskiej  

Filharmonii Bałtyckiej oraz Europejskim centrum Solidarności. Jego organizatorem był 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Baltic Sea States 

Subregional Co-operation (BSSSC) we współpracy z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych  i Komisją Europejską.  

W trakcie obrad w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz podczas Gala Dinner w ECS 

zaprezentowano materiał filmowy oraz 6 obiektów przedstawiających stworzenia 

morskie wykonane z materiałów recyklingowych. Autorami filmu oraz obiektów byli 

studenci pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej: Magdalena Murawska, Alicja 

Okrój, Adam Stępień, Karolina Wagner, Wirginia Więckowska, Olha Yatscechko.  

 

SLOW CITY - współpraca ASP z Politechniką Gdańską i Urzędem Miasta Czarna 

Woda.  

Projekt studialny kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie. Projekt 

realizowany przez Pracownię Sztuka w Przestrzeni Publicznej „Kolory Czarnej Wody” 

ma za zadanie znalezienie nowego kodu estetycznego dla miasta. Projekt jest 

poszukiwaniem identyfikacji i tożsamości miejsca. Udział wzięły studentki: Elżbieta 

Golińska, Michalina Niebrzydowska. 

 http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/katalogi/kolory-czarnej-wody,2359  

 

PLASTIC ARtMAGEDON - w ramach projektu CRATIVE CITY GDAŃSK 2019 

Współpraca ASP z BRG oraz GIWK oraz Radą Dzielinicy Brzeźno.  

Projekt pro ekologiczno - społeczny studentów Pracowni Sztuka w Przestrzeni 

Publicznej. Projekt zaprezentowany 16.02.2019 r. w Brzeźnie na budynku dawnego 

Kurhaus. Studenci wystosowali społeczną odezwę zaprojektowali plakat i materiały 

promocyjne oraz wykreowali 8 obiektów przedstawiających stworzenia morskie 

wykonane z materiałów recyklingowych głównie plastiku jednorazowego użytku. 

Główny trzon akcji wraz z malowaniem stworzeń morskich na najmłodszych odbył się 

w godzinach 13:00 - 17:00.  

http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/plastic-artmageddon,2095  

 

WSPÓŁPRACA Z GIWK w ramach projektu Creative Gdańsk 2019. 

Projekt „Płynne Światło” Eleny Vertikowej  stworzony do Zbiornika Stara Orunia 

został zaakceptowany do realizacji przez GIWK . Przesunięcia projektu na 2020 rok 

spowodowane jest potrzebą remontu instalacji elektrycznej zbiornika.  

 

Projekty zagraniczne pod kuratelą dr Roberta Sochackiego  

LICHTCAMPUS Wismar - Niemcy od 20 do 27 Marca 2019 r. LICHTCAMPUS 

Wismar Innowacja poprzez Światło - Jest międzydyscyplinarną platformą badań 

eksperymentów i wymiany w przedmiocie możliwości światła. Wystawa zbiorowa        

w przestrzeni miasta Wismar. Z pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej udział 

http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/katalogi/kolory-czarnej-wody,2359
http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/plastic-artmageddon,2095
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wzięły studentki: Samira Arrami, Aleksandra Chilińska, Agata Michalewicz, Elena 

Vertikowa. https://vertikova.art/lichtcampus i http://2019.lichtcampus.net/  

 

SEE DJERBA International Media Art Biennial - Djerba, Tunezja 

Od 29 sierpnia do 1 września 2019 r. na tunezyjskiej wyspie Djerba miał miejsce 

międzynarodowy projekt artystyczny SEE DJERBA. Do wzięcia udziału zaproszonych 

zostało ponad trzydziestu artystów z dwunastu krajów. Powstało 36 prac artystycznych, 

które w ciągu czterech wieczorów trwania wystaw obejrzało 5100 odwiedzających. 

Kuratorska koncepcja na tegoroczną edycję bada zmiany rzeczywistości, mieszanie się 

tej przeszłej i teraźniejszej (mixed realities). Odkrywa ewolucję przekonań na przełomie 

pokoleń, analizuje relacje międzyludzkie. Wszystko to w swobodzie wykorzystania 

światła i innych mediów w cyfrowej i analogowej formie. 

Z pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej udział wzięły: Samira Arrami, Elena 

Vertikowa, Aleksandra Chilińska. 

 https://gramho.com/explore-hashtag/pracowniasztukiwprzestrzenipublicznej 

 

Współpraca między Pracownią Sztuki Włókna ASP w Gdańsku  i Fiber Art SRU           

w USA została nawiązana w 2013 roku i zakładała wymianę doświadczeń dydaktyków 

prowadzących zajęcia w pracowniach oraz plan realizacji jednobrzmiącego zagadnienia          

z obszaru sztuki włókna pt. KONTRASTY dla studentów, które stało się ekspozycją 

towarzyszącą Międzynarodowej Konferencji Sztuki Włókna EKSPERYMENT, która 

odbyła się w 2014 roku w ASP w Gdańsku w której wzięło udział 31 studentów              

i 3 wykładowców (publikacja w 2015 r.) Kontynuacja współpracy zaowocowała 21 

międzynarodowymi  wystawami w Polsce i USA. W każdej corocznej edycji 

uczestniczyło ok. 30 studentów z obu stron. Na rok 2020 planowana jest publikacja 

podsumowująca doświadczenia i wystawy. Ze strony ASP w Gdańsku koordynatorami 

są dr hab. Agata Zielińska-Głowacka, prof. Aleksander Widyński, ze strony Slippery 

Rock University Associate prof. Barbara Westman.      

 

2014 - Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna "Eksperyment", ASP w Gdańsku; 

2014 - Międzynarodowa Wystawa prac studentów i wykładowców "KONTRASTY", 

ASP w Gdańsku; 

2014 - Międzynarodowa Wystawa prac studentów i wykładowców "KONTRASTY", 

Galeria Refektarz, Karuzy; 

2014 - Martha Gault Art Gallery, SRU, PA,USA; 

2015 - Dixon University Center, Harrisburg, PA, USA; 

2015 - Dworek Artura, Galeria, Gdańsk, "TU i TAM";  

2015 - Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA, USA;   

2015 - Bottlebrush Gallery, Harmony, PA 2015_Bailey Library, SRU, USA;  

2015 - Mary Hulton Philips Gallery at Butler County Community College, Butler, PA, 

USA; 

2015 - Publikacja: Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna, "EKSPERYMENT", 

ISBN 979-83-65366-04-7; 

https://vertikova.art/lichtcampus
http://2019.lichtcampus.net/
https://gramho.com/explore-hashtag/pracowniasztukiwprzestrzenipublicznej
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2016 - Stacja Kultura, Galeria, Rumia, "IMPRESJE W CZERWIENI"; 

2016 - Old Stone House, Slippery Rock, USA; 

2016 - Art Building, SRU, USA;  

2016 - Mary Hulton Philips Gallery at Butler County Community College, Butler, PA, 

USA; 

2017 - Stacja Kultura, Galeria, Rumia, "KSIĄŻKA NIE KSIAŻKA"; 

2017 - SGA Student Art Gallery, SRU campus, USA; 

2017 - Bottlebrush Gallery, Harmony, PA, USA;  

2017 - Old Stone House, Slippery Rock, PA, USA;  

2018 - Bailey Library, SRU, USA; 

2018 - Stacja Kultura, Galeria, Rumia, "KOLAŻ TEKSTYLNY"; 

2018 - SGA Student Art Gallery, SRU, PA, USA; 

2019 - Stacja Kultura, Rumia, "W KOLORZE INDYGO";  

2019 - SGA Student Art Gallery, SRU, PA, USA. 

 

Wspólne wystawy wykładowców z obu uczelni: 

2015 - Wystawa "MAŁE, MNIEJSZE, NAJMNIEJSZE", Nadbałtyckie Centrum 

Kultury, Gdańsk; 

2018 - Wystawa, "TRZY WYMIARY", Galeria Debiut, Gdynia; 

2019 - Międzynarodowy Międzyuczelniany projekt badawczy (ASP w Gdańsku, 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Politechnika w Łodzi, SRU USA), 

Wystawa "COLORS", Martha Gault Art Gallery, SRU, PA,USA; 

2019 - Wystawa, "K3", Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk. 

 

Współpraca Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu                                                 

z instytucjami zewnętrznymi. 

 

Jedną z najważniejszych instytucji z jakimi współpracuje pracowania jest Instytut 

Kultury Miejskiej. W 2009 r. w ramach swojej działalności statutowej powołał Gdańską 

Szkołę Muralu, projekt artystyczno - dydaktyczny prowadzoną przez Rafała 

Roskowińskiego (pomysłodawca) oraz kierownika Pracowni Malarstwa Ściennego         

i Witrażu prof. Jacka Zdybla. W 2013 r. zostało podpisane formalne porozumienie 

pomiędzy ASP i IKM o wspólnym realizowaniu projektu. W ramach tej współpracy 

realizowane były corocznie warsztaty w których mogli uczestniczyć zarówno studenci 

jak i chętni spoza uczelni (projekt skierowany był do studentów uczelni z obszaru 

artystycznego oraz artystów dojrzałych chcących poszerzyć swój warsztat o malarstwo 

wielkoformatowe). Każdy sezon kończył się  realizacjami wybranych projektów             

w konkretnej przestrzeni. 
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2013 - Mural „Botanica” (projekt Anna Taut)   

Kiszyniów, Mołdawia, bulwar Dacia 30/1 

Projekt zrealizowany w ramach działań Gdańskiej szkoły Muralu. Organizatorzy: 

Instytut Polski w Bukareszcie, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku Partnerzy: Urząd 

Miejski w Kiszyniowie. 

Inspiracją dla pracy Anny Taut jest Botanica, nazwa osiedla na którym powstał mural. 

Jego dekoracyjny charakter jest typowy dla malarstwa monumentalnego. Jeleń 

widoczny w realizacji jest symbolem witalności, odrodzenia i siły. 

Realizacja: Justyna Posiecz - Polkowska, Anna Taut, Radu Dumbrava, Rafał 

Roskowiński, Wojciech Woźniak. 

 

2013 - Mural „Papierowy stateczek” (projekt Jacek Zdybel) 

Rumunia, Bukareszt, bulwar Iuliu Maniu 128 - 134 blok 22. 

Papierowy stateczek, symboliczne przedstawienie losów Polaków przedzierających się 

na zachód po klęsce wrześniowej. To swoisty hołd rumuńskiej pomocy po wybuchu 

drugiej wojny światowej. Stateczek płynie szerokim szlakiem w barwach flagi 

rumuńskiej pozostawiając po sobie polski ślad. 

Realizacja: Justyna Posiecz - Polkowska, Anna Taut, Wojciech Woźniak, Jacek Zdybel. 

 

2013 - Mural „Wizna – Chełmoński” (praca zbiorowa)  

Wizna, Pawła z Wizny 2 Realizacja w ramach pleneru zorganizowanego                   

i finansowanego przez Fundację im. Majora Raginisa oraz Stowarzyszenia Wizna 

1939. 

Drugi wiźnieński mural Gdańskiej Szkoły Muralu jest inspirowany twórczością Józefa 

Chełmońskiego. W ramach wspólnego projektu z Pracownią Malarstwa 

monumentalnego ASP Wrocław prowadzoną przez dr hab. Adama Chmielowca.            

W realizacji uczestniczyli: Marcelina Groń, Agata Kędra, Natalia Podejko, Anna 

Rucińska, Adam Chmielowiec, Kamil Giedrojć, Damian Nowakowski, Rafał 

Roskowiński, Bartosz Sasiński, Grzegorz Terlecki,  Krzysztof Witkowski. 

 

2013 - Mural w ramach projektu „Port Wrzeszcz” - „Marszałek Piłsudski” (projekt 

Jacek Zdybel) Gdańsk, Grunwaldzka 176. 

„Port Wrzeszcz” to jeden z Miejskich Znaków Kultury według pomysłu Szymona 

Wróblewskiego z Klubu Plama. Współfinansowany przez Urząd Miasta.  

W ramach działań Gdańskiej szkoły muralu rozpoczęcie serii projektów związanych 

tematycznie z portowym charakterem miasta. Skierowane ścianami szczytowymi do 

ulicy bloki 174–182 przywołują skojarzenia ze statkami cumującymi                              

w wyimaginowanym porcie przy Grunwaldzkiej. 
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2013 - Mural „Kwadratowa” (projekt Jacek Zdybel) Klub Studentów Politechniki 

Gdańskiej Kwadratowa, Siedlicka 4. 

Mural łączy w sobie historią Gdańska i współczesność, powagę z zabawą, tożsamości 

studencką i gdańską. W projekt wplecione jest logo Klubu Kwadratowa, początkowo 

schowane, ujawnia się w pełnej okazałości w drugiej części pracy.  

Realizacja:  Rafał Roskowiński, Wojciech Woźniak, Jacek Zdybel. 

 

2014 - Mural „Wizna - Monte Cassino” (projekt Aleksandra Lech) Wizna, 

Czarnieckiego 78. 

Realizacja w ramach pleneru zorganizowanego i finansowanego przez Fundację 

im. Majora Raginisa oraz Stowarzyszenia Wizna 1939. 

Mural powstał w 70. Rocznicę bitwy pod Monte Cassiono i jest poświęcony 

trzydziestoosobowej grupie żołnierzy z Wizny walczących w bitwie zakończonej          

14 maja 1944 r.  

Realizacja: Magdalena Giesek, Agata Kędra, Aleksandra Lech, Katarzyna 

Marcinkowska, Magdalena Pela, Monika Reut, Javier Bernal-Arevalo, Rafał 

Roskowiński, Grzegorz Terlecki, Jacek Zdybel. 

 

2014 - Dwa Murale - Realizacja komercyjna dla firmy LPP (projekt Małgorzata 

Popinigis) Gdańsk, Królikarnia 5. 

Projekt zrealizowany w ramach działań Gdańskiej szkoły Muralu.  

Dwa murale według projektu Małgorzaty Popinigis nawiązują one do kontekstu 

miejsca, w którym się znajdują. Jeden to archiwalna siatka mapy Gdańska połączona      

z siatką krawieckich wykrojów. Drugi, utrzymany w industrialnym klimacie, 

przypomina o fabrycznej przeszłości miejsca - siedziba LPP mieści się w dawnej 

fabryce papierosów. Projekt został przeniesiony na ściany metodę frotażu. Wydruk       

w skali 1:1 został pokryty pyłem grafitowym, a następnie odciśnięty na ścianie. Dzięki 

temu można było nanieść szkic, który w następnej kolejności został pokryty podkładem 

i farbami. 

Realizacja: Michalina Gniazdowska, Aneta Gruszczyk, Aleksandra Lech, Katarzyna 

Marcinkowska, Magdalena Pela, Monika Reut, Klaudia Szalecka, Rafał Roskowiński, 

Filip Sobierajski, Wojciech Woźniak, Jacek Zdybel. 

 

2014 - Zakończyło się w Bukareszcie (projekt Rafał Roskowiński) Rumunia, 

Bukareszt,  ul. Valea Ialomitei 1a  Projekt zrealizowany w ramach działań 

Gdańskiej szkoły Muralu. Organizatorzy: Instytut Polski w Bukareszcie we 

współpracy z Merostwem Sektora 6, Instytut Kultury Miejskiej  w Gdańsku. 

Dźwigi stoczniowe, charakterystyczny element krajobrazu Gdańska, symbolizują pracę 

robotników Stoczni Gdańskiej, którzy swym sprzeciwem doprowadzili do załamania 

systemu i otworzyli drogę przemian w pozostałych państwach bloku wschodniego,        

w tym Rumuni. Napis „Zakończyło się w Bukareszcie” podkreśla lokalny wymiar 

muralu. 
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Realizacja: Katarzyna Marcinkowska, Magdalena Pela, Rafał Roskowiński, Wojciech 

Woźniak, Jacek Zdybel. 

 

2014 - Mural w ramach projektu „Port Wrzeszcz” - „Popeye” (projekt Aleksandra 

Lech) Gdańsk, Grunwaldzka 178. 

Mural oparty jest na koncepcji wypracowanej podczas warsztatów projektowych 

Gdańskiej Szkoły Muralu. Ważnym elementem pracy jest bohater kreskówek, marynarz 

Popeye’a, malowany nielegalnie na burcie jednej z jednostek cumujących w Porcie 

Wrzeszcz.  

Realizacja: Aneta Gruszczyk, Aleksandra Lech, Katarzyna Marcinkowska, Magdalena 

Pela, Monika Reut. Opieka artystyczna: Rafał Roskowiński, Jacek Zdybel. 

 

2014 - Mural „Motyle wolności” Mołdawia, Kiszyniów, bulwar Decebal 64 (projekt 

Jacek Zdybel). Projekt zrealizowany w ramach działań Gdańskiej szkoły Muralu. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Bukareszcie, Instytut Kultury Miejskiej               

w Gdańsku Partnerzy: Urząd Miejski w Kiszyniowie. 

Mural zdobi dziesięciopiętrowy blok mieszkalny w dzielnicy Botanica i jest już trzecim 

muralem Gdańskiej Szkoły Muralu w Mołdawii. W prace przy tej realizacji 

zaangażowana była również dwójka studentów z Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk 

Plastycznych w Kiszyniowie, którzy spontanicznie zaoferowali swoją pomoc                    

w malowaniu. 

W realizacji murali brali udział: Katarzyna Marcinkowska, Magdalena Pela, Wojciech 

Wożniak, Rafał Roskowiński, Jacek Zdybel.  

  

2015 - Mural „Kosmos” - pomysłodawca i koordynator projektu plastycznego Michał 

Ujczak (ul. Dywizjonu 303/9) Gdańska Szkoła Muralu. 

Tematem przewodnim serii murali na czterech gankach jest szeroko pojęty kosmos 

przedstawiony w formie wyobrażonych pejzaży gwiezdnych. Akcentem łączącym 

wszystkie „wiatrołapy” jest człowiek oraz planety, które mógłby zasiedlić.  

Realizacja (studenci ASP Gdańsk): Karolina Pielak, Paulina Tusk, Magdalena 

Sadłowska, Karol Madyjewicz, Aleksandra Lech (opieka artystyczna) Rafał 

Roskowiński i Jacek Zdybel. 

 

2015 - Mural w ramach projektu „Port Wrzeszcz” przy ulicy Grunwaldzkiej 180              

w Gdańsku (Autorem projektu jest Katarzyna Jurga studentka specjalności Sztuka                 

w przestrzeni publicznej) trzecia realizacja.  

Mural przedstawia załadowany kolorowymi towarami kontenerowiec, przed którym 

płynie statek z papieru. Pracę zrealizowało wspólnie 10 osób: Paulina Tusk, Magda 

Sadowska, Karol Madyjewicz, Karolina Pielak, Michał Ujczak, Katarzyna Jurga, 

Grzegorz Terlecki, Aleksandra Lech oraz Rafał Roskowiński i Jacek Zdybel, czyli 

prowadzący Gdańską Szkołę Muralu. 
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2015 - Mural „W hołdzie Podkowińskiemu” - Mokra Wieś, budynek szkoły 

podstawowej mural inspirowana obrazem „Chłopiec w stawie - Mokra Wieś”. (Autorką 

projektu jest studentka Aleksandra Lech) 

Realizacja w ramach pleneru zorganizowanego i finansowanego przez Fundację          

im. Majora Raginisa oraz Stowarzyszenia Wizna 1939. W plenerze brali udział studenci 

ASP w Gdańsku z Wydziału Malarstwa, Grafiki, i Edukacji Artystycznej: Karolina 

Pielak, Katarzyna Jurga, Michał Ujczak i Karol Madyjewicz oraz prowadzący Gdańską 

Szkołę Muralu Jacek Zdybel i Rafał Roskowiński. 

 

2015 – Mural „Droga do raju...” (Autorka projektu studentka Karolina Pielak) 

realizacja Gdańska Szkoła Muralu w ramach porozumienia i wsparciu Stowarzyszenia 

„Wizna 1939”. Projekt upamiętniający wywózki wiźnieńskich rodzin w latach        

1940-1941 r. „Droga do raju” to czwarty mural zrealizowany przez Gdańską Szkołę 

Muralu w Wiźnie. Informacja na temat muralu na stronie Stowarzyszenia: 

http://www.wizna1939.eu/index.php/93-droga-do-raju. 

Projekt jest realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z Akademią 

Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz „Klubem Plama Gdański Archipelag Kultury. 

Dofinansowano ze środków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

2015 - Mural - „Prawa Człowieka”, Kiszyniów, Mołdawia. (projekt Radu Dumbrava 

- Kiszyniów). 

Projekty muralu w Kiszyniowie powstały w wyniku wspólnych prac adeptów GSM oraz 

mołdawskich studentów pod kierunkiem prof. Valeriu Jabinschi z Akademii Muzyki, 

Teatru i Sztuk Plastycznych w Kiszyniowie oraz Rafała Roskowińskiego i Jacka Zdybla 

z Gdańskiej Szkoły Muralu. W realizacji pracy uczestniczyli również Filip Orlov, 

Monika Reut, Wojciech Woźniak oraz prowadzący GSM. 

Realizacja we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Bukareszcie. Projekt 

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

2015 - Wystawa działalności muralowej Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu 

oraz Gdańskiej Szkoły Muralu na Wydziale Sztuk Plastycznych Akademii Muzyki, 

Teatru i Sztuk Plastycznych w Kiszyniowie. 

 

2015 – Mural - „Prawa Dziecka” (autor projektu Wojciech Woźniak) u.l Iuliu Maniu 

w Bukareszcie, Rumunia. 

Powstał trzeci mural stworzony w ramach projektu zainicjowanego przez Instytut Polski 

w Bukareszcie, we współpracy z Merostwem Sektora 6 oraz Gdańską Szkołą Muralu      

i Instytutem Kultury Miejskiej. Autorem projektu muralu odnoszącego się do praw 

dziecka jest Wojciech Woźniak. On też, wraz z innymi artystami z Gdańskiej Szkoły 

Muralu: Rafałem Roskowińskim, Jackiem Zdyblem i Moniką Reut, wykonał dzieło na 

kilkunastometrowej ścianie bloku przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic stolicy 

Rumunii. 
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2015 - Mural Cocteau (projekt Aleksandra Lech) Belgium, Ghent, Jan Palfijnstraat 17 

Projekt zrealizowany dzięki Instytutowi Kultury Polskiej w Brukseli oraz IKM Gdańsk. 

Mural jest hołdem dla francuskiego artysty Jeana Cocteau i został namalowany na 

ścianie klubu noszącego jego imię. W realizacji oprócz Gdańskiej Szkoły Muralu: 

Aleksandra Lech, Rafał Roskowiński, Jacek Zdybel wzięły udział studentki malarstwa 

Akademi w Ghent :Tineke Bacqué, Ezra Veldhuis.  

 

2017 - Mural poziomy na Zaspie (Projekt wspólny GSM: Sabina Nowak i Natalia 

Szenborn) projekt realizowany w ramach projektu Inicjatywy Miasto. 

Uczestniczyli: Dominika Leśniak, Sabina Nowak, Natalia Szenborn, Julka Tymańska, 

Dziki Piotrek, Łukasz Poświata, Zuza Karlak oraz Jacek Zdybel. 

 

2018 - Mural w ramach projektu „Port Wrzeszcz” - „Kaczuszka”, (projekt: 

Władysław Trykin), Gdańsk, Grunwaldzka 176 

Projekt zamykający cykl murali przy ul. Grunwaldzkiej zrealizowany przez studentów           

i prowadzących Pracownię Malarstwa Ściennego i Witrażu. Projekt realizowany            

w ramach Gdańskiej Szkoły Muralu przez: Agata Michalewicz, Jan Walter, Tomasz 

Ściechowicz, Malwina Malinowska, Karolina Wagner, Magdalena Murawska, Anna 

Waligórska, Przemysław Garczyński, Katarzyna Jurga, Władysław Tyrkin, Jacek 

Zdybel. 

 

Realizacje w ramach Projektu nadania dekoracji artystycznych fasadom kamienic 

na obszarze Głównego Miasta w Gdańsku. Projekt współtworzony przez Miasto 

Gdańsk, Wspólnoty Mieszkaniowe i przeprowadzony przez wyłonioną w drodze 

konkursu organizację pozarządową. 

 

2014 - projekt bliźniaczych kamienic w technice sgraffito ze złoceniami. Gdańsk           

ul. Szeroka 83 wykonany wraz z grupą studentów przedmiotu Technologia Malarstwa 

Ściennego i Witrażu. 

2015 - realizacja projektu w technice sgraffito na narożnej elewacji Kamienicy przy ulicy 

Szerokiej i Pańskiej wykonany wraz z grupą studentów przedmiotu Technologia 

Malarstwa Ściennego i Witrażu. 

2015 - w ramach realizacji projektu i  współpracy pracowni (studentów) grupa studentów 

zrealizowała wybrany projekt autorstwa Ewy Pietrzak w przejściu - bramie - do wnętrza 

kwartału w technice silikatowej.  

2015 - w ramach realizacji projektu dla ul. Warzywniczej zrealizowane zostały projekty 

autorskie studentów Michała i Marty Wirtel i prowadzącego pracownię  Jacka Zdybla       

w technikach sgraffito i silikatowego malarstwa wielkoformatowego. 

2016 - realizacja w technice sgraffito ze złoceniami projektu na kamienicy przy                 

ul. Ogarnej 89 wraz z grupą studentów przedmiotu Technologia Malarstwa Ściennego                

i Witrażu.  

2016 - studenci pracowni specjalizacji Przemysław Garczyński i Michał Wirtel realizacja 

projektu autorskiego na kamienicy Targ Rybny 10C.  



Raport samooceny 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Wydział Malarstwa, Kierunek Malarstwo 

 

66 
 

2017 - realizacja w technice sgraffito ze złoceniami projektu na kamienicy przy                 

ul. Ogarnej 78 wraz z grupą studentów przedmiotu Technologia Malarstwa Ściennego                

i Witrażu.  

 

Projekty realizowane w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. 

 

2014 - wraz ze studentami Specjalizacji w ramach pleneru Pracowni Malarstwa ściennego           

i Witrażu. Realizacja dwóch wielkoformatowych obrazów na elewacji wschodniej 

„Witkacy pod piramidami” i elewacji północnej teatru „Portret wielokrotny”.  

 

2018 - realizacja w ramach pleneru Pracowni Malarstwa ściennego i Witrażu na trzech 

ścianach budynku technicznego  w otoczeniu  teatru. Kompozycja wspólna studentów 

pracowni specjalizacji. 

 

2017 - 2018 - W ramach działalności Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu podjęliśmy 

się wykonania dzieła upamiętniającego utracone w roku 1939 malowidła, pod nazwą 

„Polskie Niebo” autorstwa Cybisa i Zamoyskiego oraz dwóch cykli obrazowych „Wisłą do 

Gdańska” i „Koleją do Gdyni” autorstwa Płużyńskiego i Jurgielewicza na suficie                 

i ścianach auli w budynku UMWP przy ulicy Augustyńskiego 1. Praca w całości 

finansowana z pieniędzy Urzędu Marszakowskiego Województwa Pomorskiego. 

Realizacja projektu wiązała się z opracowaniem technologii odtworzenia projektu plafonu 

- zachowało się tylko wydawnictwo zawierające czarno białą dokumentację fotograficzną. 

Opracowaniem technologii malarskiej w celu zbliżenia się do wartości artystycznych 

oryginału - techniki fresku mokrego - którego w dzisiejszych warunkach nie można było 

zastosować.Odtworzenie skali barwnej projektu by jak najwierniej odzwierciedlała 

możliwości autorów oryginalnej realizacji. 

 

Monitorowanie i rozliczanie efektów działania - realizacji zadań prowadzonych w ramach 

pracowni jest realizowany w cyklu semestralnym w formie wystawy semestralnej lub 

końcoworocznej, publikacji w formie strony internetowejmprojektu lub wydawnictwa 

papierowego. 

 

 

 

 

 

 

 



Raport samooceny 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Wydział Malarstwa, Kierunek Malarstwo 

 

67 
 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku. 

 

Wymiana międzynarodowa staje się integralną częścią procesu kształcenia na 

Wydziale Malarstwa. Nie do przecenienia jest znaczenie zarówno popularyzacji zjawisk 

kultury Polskiej za granicą, jak wzbogacanie jakości kształcenia poprzez czerpanie         

z odmiennych kulturowo rejonów świata. Proces ten dotyczy samych studentów jak        

i kadry dydaktycznej. Podstawowym, ale nie jedynym polem umiędzynarodowienia jest 

działanie w ramach programu Erasmus+ Akademia Sztuk Pięknych ma podpisanych 

ok. 85 umów z uczelniami. Najbardziej popularne kraje wśród studentów Wydziału 

Malarstwa to: Włochy, Hiszpania i Portugalia. Istnieje również możliwość zawarcia 

umowy z nową uczelnią na prośbę studenta czy pracownika. Poza uczelniami z Unii 

Europejskiej ASP współpracuje z Lviv National Academy of Arts, z której każdego 

roku przyjeżdża mniej więcej jeden student na wydz. malarstwa. Na mocy umowy 

bilateralnej studenci ci nie płacą za studia na naszej uczelni. W latach 2014-2019            

z wymiany międzynarodowej w programie Erasmus+ skorzystało 24 studentów oraz 7 

pracowników wydziału, 6 studentów skorzystało z wyjazdu na praktyki w ramach 

programu Erasmus+. Studenci, którzy chcą wyjechać na letnią praktykę mają 

obowiązek samodzielnego znalezienia przedsiębiorstwa/firmy/galerii, która ich 

przyjmie. Wielu studentów korzysta z możliwości przedłużenia wymiany 

międzynarodowej o kolejny semestr, co sugeruje przydatność tego rodzaju wyjazdów     

z perspektywy samych zainteresowanych. Śledząc ścieżki kariery zawodowej 

absolwentów wydziału łatwo zauważyć, że część z nich swoje losy na stałe łączy            

z miejscami, które odwiedzili w ramach programu wymiany międzynarodowej.            

W każdym semestrze pracownie Wydziału Malarstwa zasila przynajmniej kilku 

studentów z za granicy. W latach 2014-2019 było to 42 studentów, którzy 

niejednokrotnie korzystali z możliwości pozostania na Akademii Sztuk Pięknych           

w Gdańsku na ponadprogramowy semestr, a nawet decydują się realizować swój 

dyplom na Wydziale Malarstwa (np. Studentka School of Art and Design in Osijek 

(Chorwacja) realizująca projekt dyplomowy w VI Pracowni Malarstwa w 2019 roku). 

Pełen wykaz studentów oraz pracowników przyjeżdżających oraz wyjeżdżających w 

ramach programu Erasmus+ został umieszczony w załączniku nr.1 dostępym do wglądu            

w dziekanacie Wydziału Malarstwa. 

 

Studenci przyjeżdżający mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Buddy,               

w którym studenci ASP zgłaszają chęć udzielenia pomocy w organizacji przyjazdu 

studentom zagranicznym. Koordynator programu Erasmus+ kontaktuje w tym celu 

Buddy'ch ze studentami przyjeżdżającymi. Koordynator programu Erasmus+ prowadzi 

także grupę dyskusyjną na Facebook'u: Incoming Students Academy of Fine Arts          

in Gdańsk, do której zaprasza nie tylko studentów przyjeżdżających, ale także 

Buddy'ch, w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami mobilności, 

koordynatorem a wspierającymi proces wymiany polskimi studentami. 
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Biuro Karier i Współpracy regularnie monitoruje satysfakcję z pobytu na wymianie 

poprzez regularne ankiety. Studentom przyjeżdżającym na wymianę w ramach 

programu Erasmus + oferujemy również pomoc nauczyciela dydaktycznego z danego 

wydziału, którego zadaniem jest przybliżenie specyfiki wydziału, poszczególnych zajęć, 

pracowni, pomoc w wyborze przedmiotów i ułożeniu planu. Od kilku lat funkcję te na 

Wydziale Malarstwa pełni dr Andrzej Karmasz.  

 

Dbamy o równość szans, dlatego korzystamy z programu Erasmus + PO WER, który 

zapewnia podwyższone stawki stypendialne dla studentów w trudnej sytuacji 

materialnej oraz indywidualne granty dla osób z niepełno sprawnościami. Z tego 

programu korzysta ok. 25% studentów wyjeżdżających z ASP w Gdańsku. Zasady 

wyjazdów są co roku aktualizowane, drobne zmiany wprowadzane, w roku 

akademickim 2018/2019 umożliwiono np. przedłużanie (za zgodą dziekana i rektora) 

wymiany dla studentów wyjeżdżających z jednego do dwóch semestrów oraz 

późniejsze zakończenie praktyk dla absolwentów. 

 

Biuro karier i współpracy, które zajmuje się obsługą studentów oraz pracowników 

przyjeżdżających i wyjeżdżających organizuje szereg spotkań informacyjnych dla osób 

zainteresowanych wyjazdami, prowadzi stronę internetową, drukuje ulotki 

informacyjne, wszystko by zachęcić jak największą liczbę osób do skorzystania              

z programu Erasmus + i przygotować ich jak  najlepiej pod względem formalnym. 

Dla studentów przyjeżdżających organizuje: Welcome Day (którego celem jest 

integracja, zapoznanie z uczelnią, miastem itd…), wyjazdy integracyjno - edukacyjne, 

spotkania tematyczne itd. 

Koordynator programu Erasmus+ wraz z pracownikami Biura Karier i Współpracy 

biorą udział w spotkaniach inicjatywy "Study in Pomorskie" oraz nowego pilotażowego 

projektu „Live more. Pomerania” podczas których, wraz z przedstawicielami innych 

trójmiejskich, uczelni przekazują sobie informacji o sposobie i rezultatach realizacji 

projektów w ramach programu Erasmus + na poszczególnych uczelniach. Celem 

projektu jest stworzenie wspólnej oferty pomorskich uczelni skierowanej dla studentów 

zagranicznych studiujących w języku angielskim, stworzenie mapy potrzeb studenta 

oraz współpraca z trójmiejskimi przedsiębiorstwami w celu stworzenia warunków 

korzystnych migracji do województwa pomorskiego. Co więcej celem jest stworzenie 

wspólnych narzędzi promocji, np. strony internetowej livemorepomerania.com. 

Projekty mają na celu podejmowanie wspólnych działań wspierających zagranicznych 

studentów, jak również wskazuje możliwości rozwoju zawodowego, jakie daje 

województwo pomorskie czy korzyści z mieszkania w tak przyjaznym do życia 

otoczeniu. 

 

W trakcie realizacji projektu studenci przyjeżdżający otrzymali możliwość uczestnictwa          

w kursie języka polskiego, prowadzonym na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

pozwalającym na zapoznanie ich z podstawami języka, przy użyciu takich metod, jak 

drama pedagogiczna, gry symulacyjne czy praca w grupach. W trakcie nauki rozwijane 
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są zarówno aspekty i umiejętności bierne języka tj. rozumienie tekstów czytanych oraz 

słuchanych, jak i czynne: umiejętność pisania i mówienia w języku polskim. Elementem 

składowym procesu nauczania jest rozwijanie i ugruntowywanie leksyki oraz gramatyki 

języka polskiego, jak również poszerzanie wiedzy studentów w zakresie 

kulturoznawstwa Polski. W toku nauki studenci nabywają umiejętność porozumiewania 

się językiem polskim w podstawowych kontekstach życia codziennego. 

 

W trakcie kursu studenci zdobywają następującą wiedzę: 

- opanowanie języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie najprostszej 

ustnej i pisemnej komunikacji z przedstawicielem kultury polskojęzycznej; 

- poznanie elementów kultury, historii i realiów życia codziennego w Polsce, a także 

ciekawych miejsc w tym obszarze (wirtualne podróże) celem poszerzenia wiedzy 

ogólnej, zrozumienia różnic kulturowych i integracji europejskiej oraz narzędzi 

internetowych do samodzielnej pracy w tym zakresie; 

- nabycie wiedzy dotyczącej oferty szkolnictwa wyższego w Polsce, systemu nauczania            

i wymagań stawianych studentom z innych krajów i możliwości kontynuowania 

studiów w Polsce. Ponadto Beneficjent zaoferował studentom przyjeżdżających 

warsztaty dotyczące kultury polskiej, zwyczajów i tradycji polskich, połączone ze 

zwiedzaniem miasta. Studentom zaoferowano min. wycieczkę do skansenu 

Wdzydzkiego i grodu Gotów w Węsiorach, w trakcie której mieli okazję zapoznać się     

z geografią i historią regionu Kaszub. 

 

Niezbędnym do funkcjonowania studentów i przyszłych absolwentów                            

w międzynarodowym art-worldzie jest poznanie języków obcych. Wszyscy studenci 

Wydziału mają zagwarantowane w programie nauczania lektorat z języka angielskiego 

w wymiarze 60 godzin rocznie, trwający pierwsze 4 semestry studiów na poziomie B2, 

oraz lektorat na poziomie B2+ na 4 roku studiów w wymiarze 60 godzin rocznie, co 

łącznie stanowi 180 godzin języka angielskiego przez cały okres studiów. Znakomita 

większość pracowników dydaktycznych porozumiewa się płynnie w języku angielskim 

bądź innym języku obcym zapewniając studentom z wymiany zagranicznej swobodę     

w wyborze pracowni.  

 

Wydział ma w ofercie także obowiązkowe zajęcia Elements of art history prowadzone 

przez dr Romana Niczyporowskiego w wykładowym języku angielskim w wymiarze 20 

godzin na 9 semestrze studiów. Zajęcia są obowiązkowe, dedykowane dla studentów 

Wydziału Malarstwa, jednak w miarę dostępności miejsc mogą w nich uczestniczyć 

także studenci programu Erasmus+. 
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Wydział prowadzi także kursy w wykładowym języku angielskim dedykowane 

studentom z za granicy: 

 

- Artist on the move, prowadzone od roku 2018 zajęcia w formie wykładów 

i warsztatów dla studentów z programu Erazmus+ w wymiarze 45 godzin w semestrze 

letnim, przez pracownika Wydziału dr Andrzeja Karmasza w języku angielskim. 

Program zajęć dotyczy kwestii mobilności w sztuce współczesnej. Badania, w jaki 

sposób nowo poznawana przestrzeń społeczno-kulturowa wpływa na artystów i w jaki 

sposób wykorzystują oni swoją mobilność poza granicami własnego kraju. Studenci 

szukają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mobilność wpływa na sztukę, jak 

odległość zwiększa wrażliwość i poszerza granice percepcji? 

W 2019 roku cykl zajęć zwieńczyła wystawa „Artist on the move” zorganizowana          

w ramach „Europejskiej Nocy Muzeów” w Wielkiej Zbrojowni (Gdańsk). W wystawie 

brali udział wyłącznie studenci z wymiany międzynarodowej. 

 

- Artistic strategies and methods in contemporary art. (by the example of post-

consumer art model), prowadzone od 2018 roku zajęcia dla studentów programu 

Erazmus+ w wymiarze 15 godzin w semestrze letnim i 15 godzin w semestrze 

zimowym, prowadzone przez pracownika Wydziału dr Filipa Ignatowicza. 

Przedmiot ma charakter teoretyczny. Językiem wykładowym jest angielski. Wykłady 

składających się z rozmów, prezentacji, pokazu filmów podczas, których studenci 

dotykają tematu strategii i postaw twórczych i metod pracy twórczej. Koncentruje się na 

sytuacji, w której środki około konsumpcyjne stają się narzędziem lub językiem 

wizualnym do konstytuowania dzieła. Kluczowe pojęcia to cross-branding, fake, art-

product, relacje sztuki i pracy, sztuka masowa, zaangażowana społecznie, guerilla 

marketing czy interwencje w przestrzeń publiczną. Zaliczenie przedmiotu odbywa się 

biorąc pod uwagę obecność na zajęciach i 3 minutowy speech (zadanie na koniec 

semestru) - prezentacje na temat własnej metody twórczej bądź strategii wybranego 

artysty lub projektanta pochodzącego z kraju, z którego dany student przybył. 

 

W latach 2014-2016 w ofercie zajęć dla studentów z za granicy znajdował się kurs 

History of American Painting prowadzony przez mgr Ewelinę Jarosz w języku 

angielskim. 

 

W latach 2014-2018 w ofercie zajęć dla studentów z za granicy znajdował się kurs Art 

in Public Space prowadzony przez dr Agnieszkę Wołodźko w języku angielskim. 

Biuro Karier i Współpracy ASP w Gdańsku zgodnie z zapisami w umowach 

bilateralnych z uczelniami partnerskimi weryfikuje poziom języka angielskiego 

wyjeżdżających studentów i pracowników ASP. Dla studentów przeprowadzamy 

dwuetapowy egzamin (pisemny i ustny), natomiast pracownicy pisemnie deklarują iż 

ich poziom języka angielskiego lub języka danego kraju jest wystarczający do odbycia 

wymiany. Honorowane są również zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatów 

językowych (wykaz w formie załącznika nr 3 do niniejszego sprawozdania). 
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Wymagamy również, by poziom języka angielskiego studentów przyjeżdżających          

z zagranicy był na poziomie min. B2, za weryfikację odpowiadają uczelnie macierzyste.  

 

Istotnym, coraz bardziej zauważalnym zjawiskiem jest bez wątpienia rosnąca ilość 

studentów pochodzących z Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś) co skutkuje 

nie tylko integracją i wzbogacaniem kulturowym na samym Wydziale, ale                        

i międzynarodowymi projektami, takimi jak rezydencja artystyczna w Art Villige 

Vitland Obwodzie Kaliningradzkim zwieńczona wystawami "Priviet Attuda!” W Art 

Villeige Vitland (Rosja, 2018) oraz Domu Chodowieckiego i Grassa (Gdańsk, 2018). 

Wydarzenia odbyły się pod opieką merytoryczną dr Andrzeja Karmasza. Do udziału     

w Gdańskiej części projektu zaproszenie zostali gościnnie artyści z Kaliningradu. 

Wydarzeniu towarzyszył katalog współfinansowany przez Wydział Malarstwa. 

 

Zauważalną częścią procesu umiędzynarodowienia na Wydziale Malarstwa są działania 

wynikające z inicjatywy pracowników dydaktycznych Wydziału: 

 - zainicjowany przez pracowników wydziału, realizowany od 2010r. projekt „From 

Gdańsk to Europe”, którego założeniem jest wystawa zbiorowa pracowników trzech 

podmiotów: Wydziału Malarstwa, Katedra Sztuk Wizualnych przy Wydziale 

Architektury Politechniki Gdańskiej oraz zaproszonej do współpracy zagranicznej 

jednostki. Wystawa odbywa się dwuetapowo - w przestrzeniach danego ośrodka 

zagranicznego oraz w murach Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku. Do tej pory 

zrealizowano: 

- „From Gdańsk to Istanbul” w 2011 roku (współpraca z Marmara Üniversitesi);  

- „KHORA. from Gdansk to Vilnius, from Vilnius to Gdansk” w 2017 roku (współpraca         

z Vilniaus dailes akademija). Wydarzenia odbywają się przy wsparciu Miasta Gdańska. 

Wystawom towarzyszą dwu- i trój-języczne wydawnictwa „Khora. From Gdansk         

to Vilnus | From Vilnius to Gdansk” ISBN 978-83-65366-39-9, Akademia sztuk 

Pięknych w Gdańsku, Gdańsk, Polska, 2017 oraz „From Gdansk to Istanbul” ISBN 978-

83-62759-02-6, Wyd. ASP w Gdańsku, Gdańsk  Polska 2010). 

Obecnie trwają prace nad trzecią edycją projektu we współpracy z Unarte: Universitatea 

Națională de Arte București. Koordynatorem projektu jest prof. Piotr Józefowicz. 

- Projekt „Spotkanie Obrazów / Begegnung der Bilder” (2014-2016) we współpracy 

Wydziału Malarstwa z Muthesius Kunsthochschule z Kilonii (Niemcy) oraz 

Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Studenci z Kilonii, Poznania i Gdańska 

spotkali się w Haus Möller w Zermützel w Brandenburgii celem wspólnej pracy            

w parach. W każdej parze artystów znajdował  się jeden student z Niemiec i jeden         

z Polski. Podstawę wspólnej pracy stanowiła będzie „wymiana obrazów“, konfrontacja 

z biograficznymi detalami dotyczącymi drugiej osoby. W kolejnych miesiącach 

studenci pracowali razem w warsztatach i pracowniach Muthesius Kunsthochschule      

w Kilonii, UAP w Poznaniu i ASP w Gdańsku. Każdy z wymienionych etapów trwał 

około 10 dni i był zwieńczony wspólną wystawą. Projekt zainicjowany przez 

pracowników Wydziału, realizowany przy współudziale Erasmus+. 
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- „Horyzonty / Horizonte”, międzynarodowe sympozjum pracowników Wydziału 

Malarstwa zainicjowane przez Prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego we współpracy            

z Verein Berliner Kunstler z Berlina, odbywające się w Smołdzińskim Lesie, Berlinie 

(Niemcy) i Gdańsku, zwieńczone wspólnymi wystawami w Gdańsku (przestrzenie 

ASP) i Berlinie (galeria Verein Berliner Kunstler). Sympozjum towarzyszy 

wydawnictwo „Horyzonty | Horizonte 2015”, Wyd. Verein Berliner Kunstler, Berlin, 

Niemcy, 2015. 

- Pracownicy wydziału są uczestnikami i prelegentami na licznych konferencjach 

międzynarodowych, min. Made in Britain / Made in Poland. Wybrane zagadnienia 

sztuki XXI wieku (2019) organizowanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz British Council (prof Maciej Świeszewski, 

dr hab Anna Reinert-Faleńczyk), a także konferencjach, których pracownicy Wydziału 

są współorganizatorami: Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna (2015)           

(prof. Aleksander Widyński, dr hab Agata Zielińska-Głowacka), Light as a Creative 

Tool (2018) (dr Robert Sochacki). 

- W 2018 roku Wydział nawiązał stałą współpracę z galerią Kunstraum Berlin 

(Niemcy), gdzie do tej pory odbyły się wystawy pracowników Wydziału: dr Marka 

Wrzesińskiego „Contemplation. Painting as a form of Dialogue” (2018) oraz             

prof. Roberta Florczaka „Recycling the Rooster” (2018), w planach są kolejne wystawy 

pracowników wydziału w galerii. 

- Pracownicy Wydziału byli recenzentami w przewodach doktorskich na Wileńskiej 

Akademii Sztuki. Prof. Piotr Józefowicz recenzował przewód doktorski Deimy 

Katinaite pt: „The Perception of Colour Phenomenon in Bauhaus School Aesthetics and 

Art Practicies” (2017), dr Marcin Zawicki recenzował przewód doktorski Moniki 

Funmanavičiūtė pt: „Tendencies of new realism in the young generation of Lithuanian 

painters” (2016). 

 

Działania o zasięgu międzynarodowym odbywają się także w ramach działającego przy 

Wydziale Koła Naukowego „I INNI” pod opieka merytoryczną dr Mateusza Pęka.     

W ramach funkcjonowania Koła studenci uczestniczą między innymi w wyjazdach 

zagranicznych, odwiedzają zagraniczne ośrodki kultury, galerie sztuki i muzea a także 

wykonują tam akcje i działania artystyczne, min. „NORMA”,performens grupowy, 

Berlin, Niemcy (2018), „Niewidzialni - z Aten do Kassel”, performens przed galerią 

Fridericianum, Kassel (2017), „Kwiat jednej nocy”, performens na placu katedralnym, 

Kolonia, Niemcy (2016). Krótkie pobyty zagraniczne studentów Wydziału zakładające 

ich szeroko rozumianą edukację kulturalną odbywają się także w formule Wyjazdów 

Kulturalnych, np. trzydniowy wyjazd do Berlina studentów Wydziału Malarstwa       

18-20 grudnia 2015 roku. Organizatorami i opiekuna wyjazdu byli dr Andrzej Karmasz, 

dr Sławomir Lipnicki. Program wyjazdu opiewał zwiedzanie wystaw czasowych             

i stałych kolekcji w ważnych muzeach i galeriach takich jak Kunstwerke, C/O Berlin, 

Hamburger Bahnhof, Martin Gropius-Bau, Me Collectors Raum i innych. 
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Uwagę zwraca intensywna współpraca międzynarodowa na poziomie Katedry 

Specjalizacji Wydziału: 

- Pracownia Sztuki Włókna regularnie współpracując z College of Liberal Arts, 

Slippery Rock University w USA, której na przestrzeni lat 2014-2019 zrealizowała 

wspólnie z Amerykańską uczelnią 21 wystaw studentów oraz pracowników obu wyżej 

wymienionych jednostek. Projekty, które odbyły się w ramach tej współpracy: 

Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna „Eksperyment” odbywająca się na 

ASP w Gdańsku. Konferencji towarzyszy wydawnictwo Międzynarodowa Konferencja 

Sztuki Włókna, „EKSPERYMENT”, ISBN 979-83-65366-04-7, Gdańsk, 2015; 

- Cykl wystaw pod wspólnym tytułem „Kontrasty”: ASP w Gdańsku (2014), Galeria 

Refektarz, Kartuzy (2014), Martha Gault Art Gallery, SRU, PA,USA (2014), Dixon 

University Center, Harrisburg, PA, USA (2015); 

- Cykl wystaw pod wspólnym tytułem „Tu i tam”: Galeria Dworek Artura, Gdańsk 

(2015), Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA, USA  (2015), Bottlebrush 

Gallery, Harmony, PA 2015_Bailey Library, SRU, USA (2015), Mary Hulton Philips 

Gallery at Butler County Community College, Butler, PA, USA (2015); 

- Cykl wystaw pod wspólnym tytułem „Impresje w czerwieni”: Galeria Stacja Kultura, 

Rumia (2016), Old Stone House, Slippery Rock, USA (2016),  Art Building, SRU, 

USA (2016), Mary Hulton Philips Gallery at Butler County Community College, 

Butler, PA ,USA (2016); 

- Cykl wystaw pod wspólnym tytułem „Książka nie książka”: Galeria Stacja Kultura, 

Rumia (2017), SGA Student Art Gallery, SRU campus, USA (2017), Bottlebrush 

Gallery, Harmony, PA, USA (2017), Old Stone House, Slippery Rock, PA, 

USA (2017), Bailey Library, SRU, USA (2018); 

- Cykl wystaw pod wspólnym tytułem „Kolaż tekstylny”: Galeria Stacja Kultura, 

Rumia (2018), SGA Student Art Gallery, SRU, PA, USA (2018); 

- Cykl wystaw pod wspólnym tytułem "W kolorze indygo”: Galeria Stacja Kultura, 

Rumia (2019), SGA Student Art Gallery, SRU, PA, USA (2019); 

Wykładowcy omawianych jednostek zorganizowali także wspólne projekty 

wystawiennicze: „MAŁE, MNIEJSZE, NAJMNIEJSZE”, Nadbałtyckie Centrum 

Kultury (2015), „TRZY WYMARY”, Galeria Debiut, Gdynia (2018) oraz 

Międzynarodowy Międzyuczelniany projekt badawczy w 2019 roku (współpraca ASP 

w Gdańsku, Uniwersytetu Artystyczny w Poznaniu, Politechniki w Łodzi, SRU USA), 

zwieńczony wystawą „K3” w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (2019). 

Koordynatorem współpracy ze strony USA jest Barbara Westman (Associate Professor, 

Printmaking / Fiber Art, Assistant to the Dean, College of Liberal Arts, Slippery Rock 

University) 

- Pracownicy z Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej zaproponowali wiele 

inicjatyw o charakterze międzynarodowym. Dr Robert Sochacki odpowiada za 

organizację Light as a Creative Tool (2018) - Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

połączonej z warsztatami dla studentów, wystawami i wykładami z udziałem 

zagranicznych gości. W konferencji poza prelegentami udział brało 10 studentów 

Wydziału. Rezultatem Konferencji była między innymi realizacja jednej ze studentek 
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pracowni na INTERFERENCE International Light Art Project - Tunis, Tunezja - 

festiwalu odbywającym się w zabytkowej części miasta – Medinie; 

- Wynikiem zajęć w pracowni była tez realizacja studentki НЕ ТЕМНО - "Nie ciemno" 

(2018) Festiwal Light Art w Jekaterynburgu (Rosja) na festiwalu odbywającym się       

w przestrzeni publicznej miasta; 

- Udział studentów i pracowników wydziału w The LICHTCAMPUS is                         

a transdisciplinary platform for research, międzynarodowym projekcie, wystawie, 

konferencji i warsztatach poświęconych sztuce światła w kontekście designu i sztuk 

pięknych (współpraca Wydziału Malarstwa, Wydziału Architektury Wnętrz                     

i Wzornictwa); Hochschule Wismar, WISMAR (Niemcy), 2019; 

- Organizowane przez Wydział międzynarodowe sympozjum Light as a Creative Tool 

Symposium: Interdisciplinary Perspectives (2019) zaowocowało min. Realizacjami 

pracowników i studentów Wydziału w ramach SEE DJERBA International Media Art 

Biennial (Djerba, Tunezja, 2019); 

- Studenci pracowni brali udział w 10 Forum Strategii Unii Europejskiej Dla Rejonu 

Morza Bałtyckiego (2019) w Gdańsku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Jego 

głównym organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

w partnerstwie z Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) we współpracy 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (partner stowarzyszony projektu) i Komisją 

Europejską. Udział wzięło ok. 800 gości z  państw regionu. W Filharmonii Bałtyckiej 

jak i w Europejskim Centrum Solidarności podczas Gala Dinner zaprezentowane były 

prace studentów pracowni kierowanej przez prof. Robert Florczaka. Występ                    

i prezentacje spotkały się z bardzo gorącym odbiorem uczestników Forum. 

- Od 2009 r. Jacek Zdybel, kierownik Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu jest 

zaangażowany w projekt artystyczno - dydaktyczny o nazwie Gdańska Szkoła Muralu. 

Jest to projekt skierowany do studentów głównie uczelni artystycznych, konserwacji 

zabytków, architektury, wzornictwa. Działalność prowadzi w systemie rocznym tak by 

swoim uczestnikom przedstawić całkowity cykl od projektu do realizacji gotowego 

muralu. Projekt realizowany początkowo przez R. Roskowińskiego i J. Zdybla pod 

auspicjami Instytutu Kultury Miejskiej i klubu Plama, od 2013 r. jest wspólnym 

projektem IKM - Gdańsk i ASP Gdańsk na podstawie porozumienia zawartego 

pomiędzy Rektorem ASP i Dyrektorem IKM. Działania Gdańskiej Szkoły Muralu to 

między innymi realizacje i prezentacje międzynarodowe i z udziałem studentów ASP        

w Gdańsku; 

- „Botanica” (2013), Kiszyniów, Mołdawia, bulwar Dacia 30/1. Inspiracją dla pracy 

Anny Taut jest Botanica, nazwa osiedla na którym powstał mural. Jego dekoracyjny 

charakter jest typowy dla malarstwa monumentalnego jak również dla kształtującego się 

dzięki tej realizacji języka jej wypowiedzi artystycznej; 

- „Zakończyło się w Bukareszcie”, (2014), Bukareszt, Rumunia, ul. Valea Ialomitei 1a. 

Dźwigi stoczniowe, charakterystyczny element krajobrazu Gdańska, symbolizują pracę 

robotników Stoczni Gdańskiej, którzy swym sprzeciwem doprowadzili do załamania 

systemu i otworzyli drogę przemian w pozostałych państwach bloku wschodniego,        

w tym Rumuni. Napis „Zakończyło się w Bukareszcie” podkreśla lokalny wymiar 
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muralu. 

- Wykład połączony z prezentacją działalności muralowej Pracowni Malarstwa 

Ściennego i GSM (2015), Akademia Sztuki Ghent, Belgia; 

- „Cocteau” (2015), Belgium, Ghent, Jan Palfijnstraat 17. Mural jest hołdem dla 

francuskiego artysty Jeana Cocteau i został namalowany na ścianie klubu noszącego 

jego imię. Oniryczna atmosfera projektu jest nawiązaniem do surrealistycznych filmów, 

w których artysta często odwoływał się do mitologii greckiej. Z dymu palonego przez 

Cocteau papierosa wyłania się alternatywna rzeczywistość zamieszkana przez satyra; 

- „LATAwiec” (2015), Rumunia, Bukareszt, bulwar Iuliu Maniu 190. Projekt jest 

inspirowany ideami korczakowskimi i przedstawia proces kształtowania i rozwoju 

osobowości dzieci. Mural jest oparty na grze „połącz punkty”. 18 punktów to pierwsze 

lata życia, po połączeniu których forma latawca zostaje ujawniona, symbolizując 

gotowość do wylotu w świat. Kolory wstążek nawiązują do flag Polski i Rumunii. 

- „Motyle wolności” (2014), Mołdawia, Kiszyniów, bulwar Decebal 64. Praca to 

radosna, z założenia lekka i szkicowa feeria barw. Motyle w kolorach flag narodowych 

Europy wschodniej, wznoszą się ku błękitowi symbolizującemu wolność. Symboliczny 

jest także czerwony, brunatny dół muralu, od którego motyle się odrywają. 

- „Papierowy stateczek” (2013), Rumunia, Bukareszt, bulwar Iuliu Maniu 128-134 blok 

22. Papierowy stateczek, symbol kruchości, pokrywają ludowe wzory, ukazujące 

różnorodność Polaków, którzy skorzystali z rumuńskiej pomocy po wybuchu drugiej 

wojny światowej. Stateczek płynie szerokim szlakiem w barwach flagi rumuńskiej 

pozostawiając po sobie polski ślad; 

- „Prawa człowieka” (2015), Mołdawia, Kiszyniów, Bulwar Decebal 64. Tematem pracy 

są prawa człowieka. Mural pokazuje wolność i możliwości, jakie nam oferuje. Wolność 

do bycia sobą, do odkrywania świata we wszystkich jego aspektach. Wszystko, co daje 

nam wolność - prezenty, kolory, uśmiechy - kryje się w namalowanym na ścianie 

chłopcu jadącym na rowerze. 

- Wystawa prac, dokumentacja działaności GSM i Pracowni Malarstwa ściennego 

(2015) w Instytucie Sztuki w Kiszyniowie, Mołdawia 

Pracownicy wydziału biorą czynny udział w licznych wystawach i projektach 

międzynarodowych jako czynni artyści i projektanci na poziomie indywidualnym. 

 

W 2014 roku odbyły się zajęcia obejmujące rozpiętością cały semestr (spotkania                      

z wykładowcą oraz praca własna uczestników) w formule Visiting Profesor (pracownia 

gościnna) prowadzone przez dr Zygimantasa Augustinasa z Vilniaus dailes akademija 

(Wilno, Litwa) „The Self-portrait is not me. Self-portraiture as ethical tool in 

representation of other people” dla studentów Wydziału Malarstwa. Warsztaty zostały 

zwieńczone wystawami w przestrzeniach ASP w Gdańsku oraz Vilniaus dailes 

akademija w Wilnie. Wystawie w Wilnie towarzyszył pobyt Studentów Wydziału na  

tamtejszej uczelni. Projekt zainicjowany i prowadzony na Wydziale, 

współorganizowany z programu Erasmus+. 
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- W 2018 roku w podobnej formule Wydział gościł znanego gruzińskiego malarza 

profesora George’a Gugushvili, rektora State Academy of Art z Tibilisi. Profesor 

prowadził następujące zajęcia dydaktyczne:  

a) About Tbilisi State Academy of Art - history, today, approach in art teaching;  

b) Role of an artist in Post-Soviet era and today;  

c) Tradition and contemporary art - Georgia, oraz warsztaty: Georgia with your 

eyes, w łącznym wymiarze 8 godzin. Była to wizyta powiązana z nową umową 

Erasmus+ zawartą z uczelnią w Gruzji. 

- W 2017 roku  na Wydziale odbyły się czterodniowe warsztaty i zajęcia dydaktyczne 

The Artist Teacher prowadzone przez Miguela Ranillę z Universidad Complutense         

z Madrytu (Hiszpania) 

 

Szczegółowym monitorowaniem rezultatów współpracy międzynarodowej zajmuje się 

Biuro Karier i Współpracy, które między innymi regularnie monitoruje satysfakcję         

z pobytu na wymianie poprzez ankiety (wzory stanowią załączniki nr.2 do niniejszego 

sprawozdania). Szczególny nacisk kładziony jest na monitorowanie studentów 

biorących udział w programie praktyk studenckich. Kształt samych studiów na 

Wydziale zmienia się z czasem wraz ze zmieniającymi potrzebami wynikającymi           

z procesu umiędzynarodowienia. Wydział w roku akademickim 2018/2019 poszerzył  

ofertę kształcenia w języku angielskiem o zajęcia na poziomie B2+, oraz o zajęcia  

Elements of Art history. Rozszerzana jest oferta zajęć w języku angielskim dla 

studentów programu wymiany zagranicznej. Kadra zdając sobie sprawę z zasadniczej 

konieczności udziału studentów w szeroko pojętej kulturze międzynarodowej, wadze 

współpracy międzynarodowej i jej roli zarówno w kształceniu wrażliwości studentów, 

jak i znaczenia wpływu późniejszych absolwentów Wydziału Malarstwa na kształt 

kultury rozumianej globalnie, bierze udział w coraz większej liczbie projektów o 

charakterze międzynarodowym. Działania te mają istotny wpływ na Wydział w kilku 

aspektach. W przypadku, kiedy pracownicy uczestniczą w procesie 

umiędzynarodowienia na poziomie własnych projektów artystycznych, zdobywając 

wiedzę i świadomość wykraczająca poza najbliższe, krajowe doświadczenia, które 

następnie wykorzystuje w pracy ze studentami. Wpływ na poziom kształcenia mają też 

niewątpliwie wyjazdy dydaktyczne kadry w ramach programu Erasmus+ (pełen wykaz 

w załączniku do niniejszego raportu), gdzie pracownicy wydziału prowadząc zajęcia       

i wykłady na uczelniach zagranicznych sami poznają zasady ich funkcjonowania              

i tamtejsze metody kształcenia, które mogą być implementowane w po powrocie na 

rodzimym Wydziale. Przede wszystkim jednak istotną zdaje się rosnąca liczba 

projektów międzynarodowych z udziałem samych studentów (takie jak min. warsztaty 

Spotkanie Obrazów / Begegnung der Bilder”, międzynarodowe projekty realizowane 

przez katedrę specjalizacji, czy wyjazdy z poziomu koła naukowego czy programu 

wyjazdów kulturalnych, oraz innych projektach przytoczonych szerzej w omawianym 

kryterium. 
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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. 

 

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje studentom udział               

w plenerach, warsztatach, wystawach, sympozjach, wykładach okolicznościowych,        

a także bogatą ofertę stypendialną i wyjazdy zagraniczne w ramach programu 

Erasmus+. Rozwój naszego Wydziału, uwzględniający wsparcie w procesie kształcenia, 

w dużej mierze wiążemy ze współpracą z różnymi podmiotami zewnętrznymi. Ostatnie 

lata zaowocowały licznymi przykładami takiej współpracy. Równocześnie 

przywiązujemy wielką wagę do szerokiej promocji aktywności naszych studentów, 

czyniąc to za pomocą cyklicznych lub okolicznościowych publikacji oraz aktualnych 

informacji na naszej podstronie www., stronie Uczelni oraz w mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram).  

 

Dostrzegając aktualne trendy i zapotrzebowanie na nowe formy twórczej aktywności             

w obszarze szeroko pojętej sfery publicznej, Wydział Malarstwa powołał w roku 2013 

nową specjalność pod nazwą Sztuka w Przestrzeni Publicznej. W jej strukturę wchodzą 

trzy pracownie specjalizacji artystycznych o różnym charakterze działania: Pracownia 

Sztuki Włókna, Pracownia Sztuka w Przestrzeni Publicznej, Pracownia Malarstwa 

Ściennego i Witrażu. W ich obszarze studenci mogą się realizować w różnorodnych 

formach działania w oparciu o najnowsze dostępne technologie. Szczególnie istotna jest 

w tym przypadku praktyka artystyczna studenta poza murami Uczelni. 

 

Nasi słuchacze zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniu mają szansę rozwijać            

w większej skali i w różnych środowiskach. W ostatnich latach dokonały się zmiany     

w procesie kształcenia w zakresie malarstwa ściennego, które wzbogaciły ofertę 

Wydziału o możliwość czynnego uczestnictwa w pracach związanych z rewitalizacją 

kamienic na gdańskiej Starówce. Stało się to możliwe dzięki współpracy z różnymi 

podmiotami, między innymi Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Ta kooperacja 

dała studentom nieocenione możliwości działań artystycznych w przestrzeni naszego 

miasta; każdego roku wraz z pracownikami realizują nowe projekty, które na stałe 

wpisują się w przestrzeń publiczną Gdańska, Polski i Europy. Doświadczenia zdobyte 

przy wspólnych pracach umożliwiają młodym adeptom sztuk wizualnych samodzielną 

drogę twórczą poprzez ich konfrontację ze zleceniodawcami. To ważny element 

rozwoju społecznego i zawodowego przyszłego artysty. 

 

Stale powiększająca się rozległość działań zewnętrznych realizowanych w pracowni 

Sztuka w Przestrzeni Publicznej możliwa jest dzięki ożywionej współpracy z Urzędami 

Miasta Sopotu i Gdańska, z Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz innymi 

lokalnymi instytucjami (np. Teatr Wybrzeże, Teatr Szekspirowski). 

 

Nowością na Wydziale jest przedmiot Podstawy filmu (funkcjonujący w ramach 

pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej), w którym poza zajęciami w pracowni 
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wykorzystuje się dobre kontakty ze Studiem Panika - największym studiem filmowym 

w północnej części Polski, a także z Teatrem Muzycznym w Gdyni. 

 

W przestrzeni wystawienniczej Gdyńskiego Centrum Filmowego odbywają się pokazy 

dokonań naszych studentów obejmujące również prezentacje prac dyplomowych.         

W tym miejscu studenci Wydziału Malarstwa pod okiem prowadzącego zrealizowali 

również malowidło ścienne. Przykład spektakularnego wielkoformatowego malarstwa 

ściennego, wykonanego przy współudziale naszych studentów, odnaleźć można 

również na terenie Uniwersytetu Gdańskiego we wnętrzach gmachu Wydziału Biologii. 

 

Wydział Malarstwa organizuje cykliczne pokazy twórczości swoich studentów, którym 

towarzyszą okolicznościowe wydawnictwa (katalogi, foldery). Prezentacje odbywają się 

zarówno w przestrzeni Akademii, jak i poza nią. W latach 2013 - 2017 Wydział 

Malarstwa w ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim organizował rokroczne 

pokazy prac studenckich w gmachu Wydziału Nauk Społecznych. Najważniejszą 

inicjatywą naszego Wydziału popularyzującą sztukę absolwentów Malarstwa jest 

doroczna wystawa Młode Malarstwo, pokazywana później w różnych miejscach Polski 

- ostatnio w Szczecinie i Ostródzie. Innym 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. W dziele promocji oraz wagi i wysokości 

przyznawanych nagród wydarzenie to nie ma sobie równych na terenie Polski. Oprócz 

wymienionych, istnieje szereg projektów mniejszego formatu wspierających                    

i promujących studenta (współpraca z galerią Punkt w Gdańskim Towarzystwie 

Przyjaciół Sztuki, Gdańskim Archipelagiem Kultury – galeria Klubu Plama, Gdańską 

Galerią Miejską w ramach cyklu Głęboka woda, Stowarzyszeniem Mleczny Piotr           

z galerią WL4 w Gdańsku). 

 

Ubiegły rok dał początek nowej inicjatywie Katedry Rysunku naszego Wydziału 

polegającej na organizacji cyklicznego konkursu na najlepszy rysunek studencki ASP   

w Gdańsku o nazwie Przegrys.  

 

Dodać należy działającą od dwóch lat w obszarze Zbrojowni Sztuki galerię Kultura ma 

wiele twarzy, która głównie dedykowana jest studentom, a w której programie są 

wystawy, warsztaty, prelekcje i koncerty. 

 

Na Wydziale Malarstwa od 2016 roku aktywnie działa studenckie koło naukowe             

I INNI. Jego celem jest tworzenie przestrzeni do dyskusji wokół funkcjonowania 

współczesnej sztuki. Wszystkie działania mają charakter kolektywny, realizowane są    

w mniejszych lub większych grupach. Koło organizuje wystawy indywidualne                

i grupowe na terenie uczelni i poza nią (Gdańska Galeria Miejska) oraz wyjazdy na 

ważne - krajowe i zagraniczne - wydarzenia artystyczne (Berlin, Kassel, Kolonia, 

Gandawa). 
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Nasi studenci powołali do życia - wspieraną przez Akademię i Wydział Malarstwa - 

międzywydziałową Galerię Studencką Start. Za jej sprawą aktywizuje się co pewien 

czas,  jak sami studenci określają „miejsce stworzone przez studentów dla studentów”, 

czyli przestrzeń wystawiennicza dla prezentacji własnej twórczości w różnych, czasem 

nietypowych miejscach Trójmiasta. 

 

Wydział przywiązuje wielką wagę do umiędzynarodowienia procesu kształcenia, 

korzystając szeroko z możliwości programu Erasmus+. W przypadku Ukrainy istnieje 

umowa o współpracy podpisana przez Rektora, dzięki czemu na kierunku Malarstwo 

studiują obywatele tego kraju w trybie jednolitym magisterskim. 

 

Program stypendialny uwzględnia pomoc materialną dla studentów oraz buduje system 

motywacyjny (nagrody, wyróżnienia). Uzupełnieniem stypendium socjalnego jest 

stypendium dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również stypendium w formie 

zapomogi dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej. Na uczelni funkcjonuje Stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów; promowana jest wysoka średnia ze studiów, wyróżniające się osiągnięcia 

naukowe/artystyczne lub wyniki sportowe. Oprócz wymienionych, Wydział ma 

możliwość rekomendowania najzdolniejszych studentów do otrzymywania stypendiów 

naukowych zewnętrznych, tj. od władz miejskich, wojewódzkich i ministerialnych.       

Na stronie uczelni znajdują się odnośniki do różnych portali zawierających bazę innych 

programów stypendialnych pomostowych i nagrodowych. 

 

Na terenie uczelni istnieje Biuro Karier, które zbiera informacje na temat możliwości 

zatrudnienia naszych absolwentów. Student może skorzystać z zasobu informacji 

zgromadzonego na specjalnie przygotowanej platformie, która obejmuje oferty pracy, 

staże, szkolenia, praktyki i rezydencje artystyczne. Biuro Karier monitoruje również 

losy zawodowe naszych absolwentów: Gdańska Uczelnia uczestniczyła w czteroletnim 

projekcie (2014 - 2018) zainicjowanym przez ASP w Krakowie, śledzącym przebieg 

drogi zawodowej absolwenta (projekt objął 15 spośród 19 polskich uczelni 

artystycznych). Program dofinansowany został przez Narodowe Centrum Kultury. 

Wyniki badań zawarte są na stronie: artystapostudiach.pl. Nasza Uczelnia liczy obecnie 

na wznowienie projektu w nowej formule. 

 

Decyzją Rektora istnieją w akademii następujące instytucje chroniące prawa studentów: 

Rzecznik ds. dyscyplinarnych dla studentów oraz Rzecznik ds. dyscyplinarnych dla 

pracowników naukowych (wymieniamy obie funkcje, ponieważ ich kompetencje 

czasem się krzyżują). 

 

 



Raport samooceny 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Wydział Malarstwa, Kierunek Malarstwo 

 

80 
 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach. 

 

Głównym źródłem informacji o Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych          

w Gdańsku jest oficjalna strona www.asp.gda.pl., gdzie znajdują się aktualne oferty 

dydaktyczno – artystyczno - kulturalne. Dedykowana Wydziałowi Malarstwa podstrona 

umożliwia dostęp do informacji dotyczących programu studiów, warunków jego 

realizacji oraz osiąganych rezultatach kształcenia. Zainteresowani mogą znaleźć tam 

informacje dotyczące struktury Wydziału, jego obecnych władz, oferty dydaktycznej, 

podziału na pracownie wraz z opisem założeń kierunkowych i działań w nich 

prowadzonych. Podstrona zawiera również informacje dotyczące perspektyw 

zatrudnienia po studiach, plan zajęć, przydatne informacje dla studentów, dyplomantów 

i doktorantów, dane kontaktowe, wirtualne wycieczki po Wydziale, jak i szeroki opis 

dotyczący kadry dydaktycznej i realizowanych przez nią projektów artystyczno -

badawczych. 

 

Ponadto istnieje tam szeroka galeria zdjęć prezentujących prace studentów, działalność 

pracowni, warsztatów oraz  zdjęcia z wydarzeń artystycznych. Nowością jest także 

dostęp do filmów promujących kształcenie w obszarze malarstwa i rysunku, a także 

wszystkie katedry specjalizacji. Dostęp do materiałów video zapewniany jest także 

poprzez serwis internetowy YouTube (gdzie jako Uczelnia mamy 246 subskrybentów). 

Na tym kanale można znaleźć filmy podsumowujące Konkurs Najlepszych Dyplomów, 

uczelniany teaser, dokumentacje prac dyplomowych, wydziałowych akcji w przestrzeni 

publicznej, wykłady i postępowania naukowe, wernisaże, a także kilkuminutowe 

nagrania promujące program nauczania na naszym Wydziale. Video „Specjalności 

Malarskie - ASP Gdańsk” zyskały 1024 wyświetleń, a „Wydział Malarstwa ASP           

w Gdańsku” zgromadził liczbę 2426 wyświetleń. 

 

Na oficjalnej stronie www. można znaleźć także wiadomości lub zasady dotyczące 

korzystania z zasobów Uczelni, wszystkich organizacji studenckich, Domu Studenta, 

Biura Karier, Biura Promocji, Biblioteki i innych. 

Spore zainteresowanie naszym Wydziałem i ruch w jego obrębie potwierdzają dane 

statystyczne prezentujące ilość odwiedzin. W ciągu trzech ostatnich lat odnotowaliśmy 

około 20 000 tzw. unikalnych wejść na stronę Wydziału Malarstwa.  

Poza informacjami stałymi w obszarze działań oficjalnej strony Wydziału Malarstwa, 

jak i samej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wszyscy zainteresowani mają dostęp 

do strefy AKTUALNOŚCI, gdzie publikujemy dane dotyczące wszelkiego rodzaju 

wydarzeń kulturalnych związanych z naszym Wydziałem - są to między innymi 

wystawy i pokazy, informacje o konkursach, awansach naukowych, stypendiach, 

warsztatach, ofertach współpracy, wymiany międzynarodowej, udziału w plenerach. 

Wszystkie publikowane tam informacje dotyczą zarówno naszych dydaktyków jak         

i studentów, często też naszych absolwentów. Jest to bardzo dobre źródło informacji dla  

wszystkich naszych interesariuszy.  

http://www.asp.gda.pl/
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Oficjalna strona internetowa ASP Gdańsk jest też tym miejscem w wirtualnej 

przestrzeni, przez które przeprowadzamy całą procedurę egzaminów wstępnych. 

Korzystamy przy tym z Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na długo przed 

egzaminami wstępnymi prowadzimy tam również kampanie informujące przyszłych 

studentów i wszystkich chętnych o programie studiów, a także jak się przygotować do 

egzaminów wstępnych i z czego się one składają. Wystarczy wejść w zakładkę 

REKRUTACJA. Na stronie znajdują się także wszystkie wiadomości dotyczące kwestii 

przeniesienia się z innej uczelni i opis całej procedury potwierdzającej efekty uczenia 

się. 

 

Strona główna Akademii Sztuk Pięknych i Wydziału Malarstwa powiązana jest także              

z serwisem ZBROJOWNIA SZTUKI i stroną patioasp.pl. Można tam znaleźć 

dodatkowy pakiet informacji dotyczących przedsięwzięć organizowanych w przestrzeni 

Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku, a także cyfrowe kopie publikacji wydawanych przez 

Wydział, biografie dydaktyków obecnych, a także informacje na temat nestorów 

Wydziału, zdjęcia archiwalne, filmotekę, e-kursy, informacje na temat projektów            

i grantów, a także że możliwość wirtualnych wycieczek po wybranych wystawach 

http://zbrojowniasztuki.pl/filmoteka/wirtualne-wycieczki. Serwis patioasp.pl dotyczy 

nowej przestrzeni naszej alma mater - PATIO, która jest głównie przestrzenią 

warsztatową, a czasem  również pokazową i wystawienniczą. W formie kalendarza 

można znaleźć tam dane dotyczące warsztatów i oferty dydaktycznej (skierowanej nie 

tylko do studentów) prowadzonej także przez pracowników Wydziału Malarstwa. 

 

Wirtualne dane dotyczące Wydziału są stale uaktualniane. Posiadamy także archiwum 

aktualności, gdzie można znaleźć nawet informacje dotyczące wydarzeń już 

nieaktualnych, dostępnych pod linkiem:  

http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum?search=&eventPlace=0&faculty=3&vi

ew=tiles 

 

Wszystkie wymienione powyżej informacje są tak zwanymi otwartymi, szeroko 

dostępnymi – to jest dostępnymi bez wymogów logowania się. Nasza strona posiada 

także panel studenta i pedagoga, gdzie już po zalogowaniu można zaopatrzyć się            

w pakiet informacji bardziej szczegółowych i skorzystać z bazy plików np. wzorów 

konkretnych dokumentów dotyczących toku studiów. 

 

Strona uczelni jest także sprzężona z katalogiem ECTS i serwisem AKADEMUS. 

Część informacji tam zawartych dostępna jest jedynie po zalogowaniu i dotyczy 

głównie konkretnej ścieżki dydaktycznej studenta, otrzymanych not z zajęć, decyzji 

stypendialnych etc. Część otwarta zawiera dane dotyczące wszystkich przedmiotów 

prowadzonych na Wydziale Malarstwa - znajdują się tam imię, nazwisko, tytuł i stopień 

prowadzącego, nazwa przedmiotu oraz wypełniona karta przedmiotu - sylabus 

(odpowiadający wzorowi zawartemu w Załączniku nr 6 Zarządzenia nr 91/2012 

Rektora ASP w Gdańsku z dnia 27 lutego 2012 roku). Korzystając z sylabusa każdy        

http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum?search=&eventPlace=0&faculty=3&view=tiles
http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum?search=&eventPlace=0&faculty=3&view=tiles
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z interesariuszy może zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat 

konkretnych pracowni, prowadzonych w nich ćwiczeń, podstaw programowych, celów 

kształcenia, sposobu zaliczenia i proponowanej bibliografii. Dostępny jest on pod 

adresem www: https://akademus.asp.gda.pl/pl/katalog/, oraz w poszczególnych 

pracowniach Wydziału Malarstwa. 

 

Równoległym źródłem informacji jest także otwarta, internetowa wersja Biuletynu 

Informacji Publicznej, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty i akty prawne dotyczące 

naszej Uczelni i Wydziału. BIP zawiera informacje o zasadach dyplomowania oraz 

informacje o efektach kształcenia i kwalifikacjach uzyskanych w szkolnictwie 

wyższym, co wynika z obowiązku ustawowego. 

 

Posiadamy także uczelniany newsletter, który wysyłany jest z adresu mailowego 

promocja@asp.gda.pl średnio co 3 tygodnie do bazy 994 subskrybentów, informujący 

głównie o najbliższych wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w murach 

Uczelni, ale także o warsztatach i konferencjach. 

 

Poza podstawowymi kanałami internetowymi o charakterze  informacyjnym stosujemy 

media społecznościowe, które mają charakter dużo bardziej bezpośrednich informacji, 

co sprzyja przede wszystkim komunikacji z młodszym pokoleniem zainteresowanych. 

Dlatego też posiadamy swoje profile na serwisach facebook.com oraz Instagramie, 

których strona wizualna jest dynamicznie aktualizowana. 

 

Dostęp do facebookowego profilu znajduje się pod adresem: 

 www.facebook.com/wydzialmalarstwaaspgdansk. W chwili pisania tego tekstu profil 

ten obserwowany jest przez 3106 użytkowników, a polubiło go blisko 3 tysiące 

użytkowników. Biorąc pod uwagę ilość studentów na konkretnym roku studiów naszej 

Uczelni, to ilość zaangażowanej publiczności internetowej, jaką udało się nam 

wygenerować, jest znaczna.  

 

Nasz instagramowy profil dostępny jest pod adresem: 

 www.instagram.com/wydzialmalarstwaaspgdansk. To najświeższy projekt promocyjno 

- informacyjny dotyczący Wydziału (założony dnia 20.02.2018)  i w tej chwili składa 

się z bazy 1032 followersów i informacji upublicznionych przez nas w ilości 166 

postów. 

 

Poza oficjalnymi profilami Wydziałowymi nasi pracownicy i studenci aktywnie 

promują w sieci swój udział w naszej ofercie edukacyjnej i swoje dokonania 

artystyczne, zakładając profile z poszczególnych zajęć, pracowni i projektów. Jednym    

z nich jest chociażby profil koła naukowego Wydziału Malarstwa, informujący               

o podejmowanych inicjatywach artystycznych, plenerach i wyjazdach zagranicznych. 

Pozostałe to profile konkretnych pracowni lub inicjatyw Wydziału, takie jak na 

https://akademus.asp.gda.pl/pl/katalog/
http://www.facebook.com/wydzialmalarstwaaspgdansk
https://www.instagram.com/wydzialmalarstwaaspgdansk/
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przykład: @konkurs.fangora,  @malarstwo_scienne_i_witraz,  @pracownia325 i wiele 

innych. 

 

Publiczny dostęp do informacji to nie tylko Internet. Osobną gałęzią promocji 

Wydziału i dostępu do informacji o programie studiów i osiąganych przez nas 

rezultatach są publikacje drukowane: plakaty, ulotki, a przede wszystkim katalogi          

i albumy promocyjne oraz okolicznościowe, zwieńczające projekty badawcze krajowe, 

jak i międzynarodowe. Monografie  stanowią dobrze widoczne świadectwo dorobku 

kadry prowadzącej, jak i kolejnych pokoleń absolwentów i studentów. Prawie każdemu 

wydarzeniu artystycznemu promowanemu przez Wydział towarzyszy plakat i ulotka 

okolicznościowa.  Publiczny dostęp do informacji o programie studiów zapewnia 

katalog promocyjny Wydziału Malarstwa wydany w roku 2016 i 2018. Daje on komplet 

wiadomości i aktualności o specjalnościach  i pracowniach w poszczególnych katedrach 

Wydziału Malarstwa. Jest on adresowany do różnych grup odbiorców, 

zainteresowanych odmiennymi aktywnościami podejmowanymi na Wydziale, w tym 

szczególnie przydatne informacje dla przyszłych studentów i wszystkich chętnych 

podjęcia studiów na Wydziale Malarstwa.  

 

Przykładem katalogu promującego osiągane efekty kształcenia jest katalog „Młode 

Malarstwo w Gdańsku”. To drukowany cyklicznie od roku 2009 wolumen zawierający 

dokumentację dyplomów absolwentów danego roku akademickiego. Prezentuje on 

różnorodność postaw twórczych, stylów i używanych mediów. Zawiera dane 

kontaktowe dyplomanta, recenzje dyplomu i aneksu, oraz bogatą dokumentację 

fotograficzną. Katalog umożliwia nie tylko promocję poszczególnemu absolwentowi, 

jest też cennym dokumentem zaświadczającym o realnym i wymiernym efekcie 

kształcenia artystycznego, umożliwiającym dalszą promocję Wydziału. Wszystkie 

albumy, katalogi i publikacje są dostępne w bibliotece ASP oraz na bieżąco 

archiwizowane na stronie http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/katalogi 

 

Również w ramach promocji prac dyplomantów, a także celem informowania o naszym 

programie i efektach kształcenia, organizujemy wystawy w trójmiejskich liceach 

ogólnokształcących, w tym liceum Plastycznym w Orłowie. Jest to wynik stałej 

współpracy, jaką utrzymujemy ze szkołami średnimi. Warto wspomnieć, że wystawy 

najlepszych dyplomów wszystkich wydziałów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim 

odbywają się corocznie w murach Wielkiej Zbrojowni w okresie letnim i są otwarte dla 

szerokiego grona zwiedzających.  

 

Celom promocyjnym oraz dowiedzeniu faktu właściwej realizacji  naszego programu 

studiów, więc także osiąganych efektach kształcenia, są konkursy organizowane pod 

auspicjami Wydziału Malarstwa. Pierwszy z nich to konkurs rysunku „PRZEGRYS” -   

w tym roku odbędzie się jego 2. edycja. Jest on próbą reaktywacji odbywającego się 

przed wieloma laty przeglądu rysunkowego. Konkurs stanowi rodzaj konfrontacji 

artystycznych postaw młodych twórców w dziedzinie rysunku, bada tendencje różnych 

http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/katalogi
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pracowni rysunku i kierunków studiów. Drugą inicjatywą o charakterze przeglądu           

i rywalizacji jest ogólnopolski konkurs im. W. Fngora - obecnie przygotowywana jest 

jego 3.edycja. Jest on dedykowany studentom kierunku malarstwa, a jego ideą jest 

wyłonienie najciekawszych młodych artystów malarzy i  promowanie ich twórczości    

w renomowanych, prestiżowych miejscach wystawienniczych, takich jak: BWA 

Olsztyn, Krupa Gallery we Wrocławiu oraz Kolonia Artystów w Gdańsku. Dodatkowo 

CSW Łaźnia w Gdańsku finansuje rezydencję artystyczną dla wskazanego przez siebie 

laureata konkursu. Informacje i promocja konkursów odbywa się drogą internetową 

oraz poprzez towarzyszące im publikacje, plakaty, ulotki, a także katalog 

podsumowujący ekspozycję. 

 

Wszystkie publikacje powstające w ramach aktywności Wydziału odgrywają niezwykle 

istotna rolę w trakcie targów edukacyjnych i Dni Otwartych Uczelni oraz prezentacji 

Wydziału w trójmiejskich szkołach. Celem targów edukacyjnych jest dotarcie do 

wszystkich odbiorców kultury, jak i potencjalnych kandydatów w Trójmieście i regionie 

poprzez prezentację Uczelni,  jako prężnego ośrodka kulturotwórczego, kreującego 

życie artystyczne. Prezentacja Wydziału jest ukierunkowana przede wszystkim na 

mówienie o jej wymiernych i widocznych  efektach, takich jak: zawodowe sukcesy 

absolwentów, obecność absolwentów w przestrzeni publicznej miasta i szeroko 

rozumianym rynku sztuki, ale także takim, jak kurs malarski rozbudzający w studencie 

zdolności korzystania z kreatywnego myślenia, które dobrze przekłada się na pracę       

w zawodach około - twórczych.  

 

Wizyty przedstawicieli Wydziału Malarstwa w szkołach trójmiejskich walnie 

przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o Wydziale i programie studiów, 

zwiększając liczbę uczestników rekrutacji. Są także realną formą publicznego dostępu 

do informacji o programie studiów i osiąganych przez nas efektach kształcenia. 

Spotkania z młodzieżą mają charakter otwarty, oprócz prezentacji Wydziału 

umożliwiają one rozmowę i zadawanie pytań, a w ich  trakcie delegaci - agitatorzy 

zapraszają do udziału w Dniach Otwartych oraz rozdają materiały promocyjne. 

 

Dni Otwarte są kolejną sposobnością umożliwiającą publiczny dostęp do informacji              

o Wydziale i programie kształcenia. Są one organizowane od wielu lat na terenie 

uczelni, a ich celem jest informowanie o ofercie edukacyjnej Akademii i promowanie 

jej działalności. Na Auli Wielkiej Zbrojowni każdy wydział ma swoje stoisko, na 

którym prezentuje swoje osiągnięcia oraz informuje potencjalnych kandydatów, jak 

zostać studentem i co można robić po studiach. Na stołach  rozkłada się drukowane 

materiały promocyjne, a na ekranach telewizorów każda z jednostek wyświetla 

przygotowaną we własnym zakresie prezentację wideo. Wydział Malarstwa dodatkowo 

wzbogaca ofertę Dni Otwartych o warsztaty z malarstwa i rysunku oraz możliwość 

korekty portfolio lub teczek kandydatów, zawierających ich prace i wprawki malarsko -

rysunkowe. Istnieje także możliwość wizyty w pracowniach Katedry Malarstwa. Całość 

inicjatywy czyni ją skuteczną metodą dotarcia i przekonania wybranej grupy 
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interesariuszy do studiowania na naszym Wydziale, a na pewno dostarcza wszelkich 

koniecznych informacji szerokiemu gronu zainteresowanych. Część oferty Dni 

Otwartych (oraz korespondującymi z nimi Dniami Sztuki, Designu i Kultury) 

dedykowana jest jeszcze szerszemu gronu odbiorców, dając tym sposobem okazję do 

zwiedzenia wydziałowych pracowni wszystkim osobom zainteresowanym szeroko 

rozumianą kulturą wizualną i działalnością ASP w Gdańsku. 

 

Publiczny i otwarty charakter ma również projekt „Akademia Otwarta, Kulturalne 

Warsztaty Sztuki i Dizajnu”. Prowadzone przez pracowników Akademii warsztaty 

integrują i rozbudzają zainteresowanie sztuką zarówno dzieci jak i dorosłych. Oprócz 

zajęć plastycznych skierowanych do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, tzw. MAŁE 

ASP, dla osób starszych prowadzone są również warsztaty  z mozaiki, tkaniny, a także 

warsztaty z malarstwa i rysunku. Uczestnicy mają okazję poznać tajniki kilku technik 

malarskich (akryl, tempera, akwarela, olej), uwrażliwić się na zagadnienia koloru 

i kompozycji w malarstwie. 

 

Dodatkowo na terenie Uczelni komunikujemy się z gronem naszych interesariuszy 

także za pomocą tradycyjnych tablic i gablot informacyjnych. Znajdują się one przy 

wejściu do dziekanatu naszego Wydziału i zawierają najważniejsze aktualnie 

informacje dotyczące zarówno studentów - aktualnych i przyszłych, jak i dydaktyków. 

Dodatkowo w tych samych gablotach, a także przy wejściu na Wydział Malarstwa oraz 

na sztalugach przy wejściu głównym na Uczelnię, prowadzimy plakatowe kampanie 

informacyjne, dotyczące aktualnych wydarzeń z oferty artystyczno - kulturalnej. 

 

W przestrzeni miejskiej Gdańska pojawiają się także reklamy w postaci Citi-light'ów - 

podświetlonych bannerów na przystankach oraz reklam zawieszanych przy latarniach 

miejskich w przestrzeni Starego Miasta. Ich celem jest także informowanie                     

o wydarzeniach kulturalno - artystycznych i przyciąganie nowych odbiorców do 

Uczelni. Osiągają one niezwykle duże zasięgi, a ich podstawowym zadaniem jest 

przekierowanie uwagi odbiorcy do naszego głównego źródła informowania                     

i komunikacji - czyli do strony www. uczelni. Z pozyskanych z Biura Promocji 

informacji wiemy, że zasięgi kampanii promocyjnych całej Uczelni to 106 000 

pasażerów SKM w przypadku plakatów i kampanii dedykowanej przystankom, 

pociągom i wagonom Szybkiej Kolei Miejskiej. Plakaty w tramwajach (100 sztuk) 

mogą się przekładać na bazę 175,4 mln pasażerów, którzy skorzystali z komunikacji 

miejskiej w Gdańsku w 2017 r. Gabloty Citylight (26 sztuk) dają od 5 do 12 tysięcy 

zasięgu na dobę. Billboardy (8 sztuk) to 3 - 3,5 tysięcy aut na godzinę. Bannery             

w serwisie Trójmiasto.pl (2 sztuki) przekładają się na 160 000 unikalnych wyświetleń 

dziennie, a prezentacja filmu promującego naszą Uczelnię w kinie sieci Helios dała 

widownię w liczbie 13 374 osób. 
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Metodą wykraczającą poza standardowe techniki reklamy Wydziału i jego studentów 

można uznać np. promocję plafonu „Niebo polskie” w budynku dawnego Gimnazjum 

Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, wykonanego przez studentów i prowadzących 

Wydziału Malarstwa. W rok po zakończeniu rekonstrukcji tej olbrzymiej sufitowej 

realizacji, w celach promocyjnych i informacyjnych po ulicach Gdańska poruszał się 

tramwaj ozdobiony fotografiami fresku. Niezliczona ilość dzień w dzień mijała tę 

ruchomą reklamę Wydziału Malarstwa ASP Gdańsk. 

 

Wszystkie informacje programowe dostępne kanałami naszego Wydziału 

dedykujemy przyszłym i obecnym studentom, absolwentom, dydaktykom, a także 

ludziom zainteresowanym szeroko rozumianą sztuką i kulturą. Publikowane przez nas 

dane dotyczą naszej misji i wizji świata, w którym, jak chcemy wierzyć, sztuka ma 

realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości i w związku z tym chcemy ją 

propagować i zarażać nią szerokie grono odbiorców. Większość informacji 

publikowanych przez nasz Wydział faktycznie dotyczy wystaw i projektów 

artystycznych, gdyż w przypadku naszej działalności to właśnie wystawy, a także 

powiązane z nimi konkursy artystyczne, w których studenci biorą udział i zdobywają 

nagrody, są realnym i wymiernym efektem kształcenia artystycznego, umożliwiającym 

studentom pomyślne  funkcjonowanie w obszarze świata sztuki. 

 

Feedback na temat oceny publicznego dostępu do informacji zbierany jest drogą 

rozmowy bezpośredniej z kandydatami na studia w trakcie trwania egzaminów 

wstępnych, a także w trakcie korekt teczek i portfolio w ramach Dni Otwartych Uczelni. 

Biuro Karier monitoruje głównie ścieżki zawodowe i sukcesy naszych absolwentów, 

Sekcja Toku Studiów prowadzi tak zwane Ankiety Kandydata, które są głównym 

narzędziem weryfikacji dostępności informacji o Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

i konkretnych Wydziałach. Ankiety zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 30/18 

Rektora ASP z 15 czerwca 2018 r., jako procedura badania opinii kandydatów na studia 

oraz studentów i doktorantów ASP w Gdańsku. W ankiecie pada prośba o ogólną ocenę 

dostępności; wskazanie źródeł czerpania informacji na temat Wydziału; sprawdzenie, 

czy informacje rekrutacyjne zamieszczone na oficjalnej stronie Uczelni były 

komunikatywne i łatwe do zlokalizowania; pytanie o najchętniej dobierane źródło 

czerpania informacji na temat ASP Gdańsk; czym kandydaci kierowali się wybierając 

studia na naszej uczelni; ocenę łatwości korzystania z systemu AKADEMUS oraz 

wskazanie, jakich informacji powinno być więcej w publikowanych przez nas 

materiałach.  

 

Zebrane w ramach tych ankiet dane podczas rekrutacji w latach 2017/2018                  

(44 respondentów) i 2018/2019 (47 respondentów) przyznają status „dostępnych” bądź 

„łatwo dostępnych” informacjom publicznym na temat Wydziału (wyrażony przez 

liczbę ponad 75% ankietowanych). Strona www. Wydziału została wskazana jako 

główne źródło czerpania informacji przez naszych interesariuszy. Kolejne wysokie 

wskazania to Dni Otwarte, a także informacje bezpośrednio zbierane od kolegów, 
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aktualnych studentów, absolwentów. W każdej z ankiet zauważone zostały także nasza 

aktywność na mediach społecznościowych, a konkretnie obecność na Facebook'u, 

Instagramie, a nawet YouTubie. W ankiecie z roku 2017/2018 aż 18 osób zdawało na 

nasz Wydział ze względu na ofertę edukacyjną, a 15 z powodu renomy Uczelni. W roku 

2018/2019 ponad 85% ankietowanych wskazało, że dostęp do informacji 

programowych i proces internetowej rekrutacji był łatwy i zrozumiały. 

 

Inną grupą ankietowanych są dyplomanci naszego Wydziału, którzy także dostarczają 

nam informacji na temat programu i publikowanych przez nas materiałów. 

Równoczesną  formą opinii zwrotnych są także rozmowy w komentarzach pod postami 

na naszych mediach społecznościowych, a także zainteresowanie wyrażone wysoką 

liczbą subskrybentów naszych profili online. Taka subskrypcja nie jest obligatoryjna, 

można bowiem w każdej chwili z niej zrezygnować, a jednak liczba, która ją wyraża, 

stale rośnie. 

 

Na aktualność i wysoką częstotliwość publikowanych przez nas informacji pracuje 

biuro dziekanatu i pracownicy naukowi, współpracujemy także z Biurem Promocji ASP 

Gdańsk. Realizujemy założone cele komunikacji medialnej i programowej, będąc 

jednocześnie w stałej gotowości do zamieszczania najświeższych informacji 

związanych z naszym Wydziałem, a traktujących o dokonaniach naszych studentów,      

a także najwybitniejszych absolwentów. 

 

Podsumowując publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych efektach kształcenia, sądzimy, że jest zorganizowany w sposób 

czytelny i komunikatywny.  Szerokie grono naszych odbiorców bez problemu odnajduje 

się w publikowanych przez nas materiałach, a liczby odwiedzin potwierdzają wysoki 

poziom zainteresowania naszą ofertą artystyczną oraz działalnością dydaktyczną. 

Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, by iść z duchem czasu i doskonalić 

dostęp publiczny do szerokiej informacji, edukacji oraz aktualności, i by w rezultacie 

metody weryfikacji oceniające nasze działania uczynić bardziej skutecznymi. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programów studiów. 

 

Standard jakości kształcenia. 

 

Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany 

programu studiów oraz prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte            

o wyniki analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy 

wewnętrznych, w tym studentów oraz zewnętrznych, mające na celu doskonalenie 

jakości kształcenia zajmuje się oceną dotyczącą realizacji. 

 

Wydział przywiązuje dużą wagę do realizowanej polityki zapewnienia wysokich 

standardów jakości kształcenia zgodnie z decyzją Rady Wydziału Malarstwa (Uchwała 

nr 39/2017 z dnia 29.11.2017 roku) została powołana Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia, która opracowuje ogólne kryteria oraz monitoruje standardy kształcenia 

wraz z doskonaleniem programu studiów. Projektowanie programów kształcenia 

(zwłaszcza efektów) następuje zgodnie z misją i strategią Uczelni oraz strategią 

Wydziału. Dotychczasowe metody zapewnienia jakości kształcenia obejmują:  

 

1. Zatwierdzanie na posiedzeniu Rady Wydziału w czerwcu każdego roku 

organizacji kształcenia na dany rok akademicki. Projektowanie kształcenia 

polega na wspólnej dyskusji, wymianie poglądów członków Rady Wydziału 

wraz z przedstawicielami studentów oraz doktorantów. Dyskutowane są 

wszelkie zmiany w programie kształcenia, nowe obsady zajęć czy wyrażanie 

zgody dotyczące przedłużania umów o pracę. Ostateczne zatwierdzanie 

następuje poprzez przyjęcie uchwały w tajnym głosowaniu podejmowanej przez 

całą radę wydziału wraz ze studentami oraz doktorantami. Wcześniej zgłaszane 

projekty omawiane są na kolegiach dziekańskich lub komisjach wydziałowych.  

 

2. Semestralne przeglądy wystaw studenckich w pracowni, w którym uczestniczą 

wszyscy pracownicy wydziału wraz z przedstawicielami studentów                      

i doktorantów. Umożliwiają one monitorowanie oraz ocenę realizowanego 

programu kształcenia. Przeglądy odbywają się dwukrotnie w roku akademickim 

na zakończenie semestru i uczestniczą w nim także zaproszeni goście z innych 

wydziałów, którzy prowadzą zajęcia zlecone ujęte w programie studiów dla 

studentów wydziału. Poszczególni dydaktycy prezentują realizowany program, 

omawiają w skrócie poszczególne prace studenckie oraz istniejące problemy. 

Komisja wydziałowa weryfikuje także zajęcia dla studentów wydziału 

realizowane w innych jednostkach np. fotografia, ceramika, rzeźba, intermedia, 

grafika warsztatowa, animacja czy scenografia. Daje to możliwość oceny 

realizowanego programu na zlecenie wydziału oraz pracy studenta w innym 

kontekście. Na zakończenie przeglądu następuje podsumowanie, wyrażanie 

opinii oraz analiza pracy studentów w kontekście realizowanych programów 
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kształcenia. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia podejmuje próby 

analizy pod kątem doskonalenia programu studiów.  

 

3. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału tematu prac dyplomowych oraz 

promotorów, jest formą dyskusji na forum rady, w której biorą udział studenci 

oraz doktoranci. Jest to jeden z etapów monitorowania programu kształcenia        

w poszczególnych pracowniach dyplomowych.  

 

4. Dopuszczenie do dyplomów jest formą monitorowania postępów dyplomanta 

nad jego pracą zarówno artystyczną jak i teoretyczną. Przegląd odbywa się        

w trakcie ostatniego semestru studiów i jest prezentacją otwartą, w której 

uczestniczą wszyscy dydaktycy biorący udział w pracy nad dyplomem. 

Dyplomant prezentuje portfolio dotychczasowych dokonań oraz krótką 

prezentację swoich zamierzeń oraz zgłasza gotowość do przystąpienia do 

obrony.  

 

5. Okresowa ocena pracowników naukowo-dydaktycznych, która odbywa się raz 

na dwa lata, jest formą ogólnej oceny pracownika, jego zaangażowania w pracę 

organizacyjną, dydaktyczną oraz artystyczną i w sposób pośredni wpływa na 

doskonalenie jakości kształcenia w zakresie przestrzegania standardów pracy. 

 

6. Ankieta dla studentów, która ma formę anonimowej opinii dotyczącej 

pracowników naukowo-dydaktycznych oraz realizowanych przez nich 

programów kształcenia, daje możliwość otrzymania informacji zwrotnej od 

studenta, która po przeanalizowaniu przez Wydziałową Komisję ds. jakości 

Kształcenia, ma wpływ na monitorowanie pracy dydaktyków oraz doskonalenie 

programu studiów.   

 

Jakość kształcenia na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni 

Publicznej podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia, których 

wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości. 

 

W przeglądach wystaw semestralnych organizowanych przez Wydział Malarstwa 

uczestniczą przedstawiciele innych jednostek, którzy prowadzą zajęcia dla studentów 

wydziału. Cenne uwagi jakimi dzielą się prowadzący dotyczące procesu kształcenia 

stanowią dla władz wydziału wskazówki do dalszych prac nad doskonaleniem 

kształcenia, wprowadzania zmian programowych co ma wpływ na dalsze prace 

związane z monitorowaniem jakości kształcenia. Ponadto aktywny udział studentów, 

absolwentów oraz doktorantów w wystawach zewnętrznych, organizowanych 

sympozjach, konferencjach, plenerach zarówno na zewnątrz uczelni, jak                           

i w konfrontacji z przyjeżdżającymi gośćmi jest znakomitą okazją do wymiany               

i porównań, potwierdzenia efektów kształcenia, co przyczynia się także, do informacji 

zwrotnej dotyczącej doskonalenia jakości kształcenia. Takie wystawy jak „Młode 
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malarstwo w Gdańsku / Dyplomy”, czy „Najlepsze Dyplomy”, na której organizowana 

jest debata krytyków, kuratorów i historyków sztuki, często odnosząca się w sposób 

krytyczny do prezentowanych prac czy funkcjonowania szkolnictwa artystycznego        

w Polsce, stanowi dla nas cenny zewnętrzny głos w kształtowaniu wizji funkcjonowania 

wydziału, jako instytucji absorbującej zewnętrzne impulsy do zapewnienia najwyższych 

standardów kształcenia. Wychodząc z założenia, że pracujemy w modelu otwartej 

akademii, który realizowany jest pomiędzy Uczelnią a Zbrojownią Sztuki, tworzymy 

jako wydział aktywne pole twórczej działalności i wymiany intelektualnej. Poprzez 

organizowanie wystaw, wykładów, warsztatów, sympozjum i konferencji, przeglądów 

portfolio, które są dla nas wyznacznikiem wysokich standardów, konfrontujemy 

studentów wobec naszej działalności artystycznej oraz dydaktyczną, co wpływa 

stymulująco na podnoszenie własnych kwalifikacji i ciągłego doskonalenia jakości 

kształcenia. Otwarta formuła akademii, zgodnie z przyjętą strategią Uczelni jako 

Akademii Otwartej - Sztuka, Design, Kultura zapewnia ciągły przepływ wartości 

intelektualnych wraz z osobowościami i ich wielkim bagażem doświadczeń oraz 

krytycznym spojrzeniem - to zobowiązuje do najwyższych standardów pracy.   
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CZĘŚĆ II. PERSPEKTYWY ROZWOJU KIERUNKU STUDIÓW. 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
C

zy
n

n
ik

i 
w

ew
n

ęt
rz

n
e
 

Mocne strony  

- utytułowana kadra dydaktyczna       

o wszechstronnych zainteresowaniach 

artystycznych zdolna do ciągłego 

doskonalenia form kształcenia             

i własnego rozwoju; 

- Cały realizowany program 

kształcenia studenta 

podporządkowany jest nadrzędnej 

idei  samodzielnego poruszania się na 

rynku sztuki, z jednoczesną  

możliwością czynnego udziału we 

wszystkich obszarach kultury;  

- Unikatowa oferta kształcenia 

łącząca tradycyjne formy kształcenia  

w ,,mistrzowskich” pracowniach 

malarstwa z nowymi środkami 

wyrazu artystycznego. Na Wydziale 

funkcjonuje Specjalność Sztuka        

w Przestrzeni Publicznej 

umożliwiająca kształcenie                   

i dyplomowanie w szeroko pojętym 

spektrum sztuk wizualnych; 

- Możliwość pełnego wykorzystania 

całej infrastruktury z dostępem do 

korzystania z pracowni znajdujących 

się na innych Wydziałach, biblioteki, 

oferty artystyczno – kulturalnej 

Uczelni (wystawy, pokazy, prelekcje 

itp.) organizowane w ramach 

Zbrojowni Sztuki i PATiO; 

- Rozwijanie kontaktów 

międzynarodowych                             

i międzyuczelnianych wśród 

pracowników oraz studentów poprzez 

organizowanie wystaw z udziałem 

artystów z uczelni zagranicznych         

i krajowych, ogólnopolskich 

konkursów, wystaw i wyjazdów 

plenerowych dla studentów, oraz 

szeroka oferta wyjazdów 

zagranicznych w ramach programu 

ERASMUS. 

 

Słabe strony 

- Rozwój naukowy i artystyczny kadry 

który przyczynia się do podnoszenia 

kompetencji dydaktycznych 

jednocześnie zderza się ograniczeniami 

zewnętrznymi dotyczącymi rozwoju 

Uczelni co powoduje brak możliwości 

zapewnienia wszystkim samodzielnym 

pracownikom Wydziału objęcia 

stanowisk kierowniczych w pracowniach 

artystycznych; 

- Wymagające zaktualizowania, 

pochodzące z 2012 roku kierunkowe 

efekty kształcenia; 

- Brak dostatecznej ilości infrastruktury 

magazynowej do przechowywania prac 

studentów oraz dyplomantów co 

uniemożliwia też stworzenie 

profesjonalnego archiwum Wydziału. 
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Szanse 

- Wzrastający poziom świadomych 

odbiorców sztuki przekładający się na 

rozwój runku sztuki i rzemiosła 

artystycznego. 

Sprzyjające działania włodarzy 

miejskich i samorządowych 

stawiających  kulturę jako jeden          

z priorytetów rozwoju Gdańska          

i regionu, fundujących liczne 

stypendia i nagrody dla młodych 

twórców kultury; 

- Lokalizacja geograficzna Uczelni       

i Wydziału w centrum zabytkowym  

Gdańska, który jest prężnym 

ośrodkiem akademickim                     

z jednoczesnym brakiem 

bezpośredniej akademickiej 

konkurencji w regionie; 

- Pozytywna opinia o studentach          

i absolwentach Wydziału, 

nagradzanych w licznych konkursach 

ogólnopolskich i regionalnych, 

biorących czynny udział  w życiu 

społecznym i kulturalnym miasta         

i regionu. 

 

Zagrożenia 

- Ciągła zmiana przepisów dotyczących 

funkcjonowania i finansowania 

wyższych uczelni; 

- Rozrost biurokracji; 

- Stałe zagrożenie ilością chętnych 

zdających na Wydział związane z niżem 

demograficznym; 

- Pojawienie się konkurencyjnych 

jednostek w szkołach niepublicznych. 

 

 

 

 

 

(pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

 

…………………………………………….   ……………………………………………. 

   (Podpis Dziekana/Kierownika jednostki)                           (podpis Rektora) 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 30.09.2019 r. 
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CZĘŚĆ III. ZAŁĄCZNIKI. 

 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów. 

 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku. 

Poziom 

studiów 

Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne  

Dane sprzed   

3 lat na dzień 

31.10.2016 

Bieżący rok 

akademicki 

30.09.2019 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia  

I 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

II 

III 

IV 

II stopnia  
I 

II 

jednolite studia 

magisterskie 

I 26 30 

II 28 31 

III 31 26 

IV 25 21 

V 23 32 

Razem: 133 140   
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach 

poprzedzających rok przeprowadzenia oceny. 

Poziom 

studiów 

Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Studenci, którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym 

roku  

Studenci, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia  

Liczba 

absolwentów 

w danym 

roku  

I stopnia 

... 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 

... 

... 

II 

stopnia 

... 

... 

... 

jednolite 

studia 

magister-

skie 

2016/2017 23 19 

2017/2018 26 20 

2018/2019 27 17 

Razem: 76 56   
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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. 2018 poz. 1861). 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów ECTS/ 

Liczba godzin 

 Malarstwo SwPP 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie. 

10 sem. 

300 ECTS 

10 sem. 

304 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć. 4379 4529 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać      

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia. 

150 

 

 

155 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową   

w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów.  

251 255 

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. 

49 

 

 

49 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

do wyboru. 
144 128 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki). 

- 

 

- 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na 

tych studiach przewiduje praktyki). 
- 

- 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia         

i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć          

z wychowania fizycznego. 

60 60 

Zajęcia 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. 

 

 

1./  

e-learning  

„Prawo 

autorskie” 

15 godz. 

 

1./ 

 e-learning  

„Prawo 

autorskie” 

15 godz. 
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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. 

2./ nie 

dotyczy 

2./ nie 

dotyczy 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością 

naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek 

studiów 

 

Malarstwo 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

- stacjonarne  

Liczba punktów 

ECTS 

Moduł Kierunkowy 
ćwiczenia 2400 152 

seminarium 45 25 

Moduł Technologiczny ćwiczenia 390 21 

Moduł Kształcenia 

Ogólnego 

wykłady 554 37 

lektorat 180 12 

ćwiczenia 90 1 

Moduł Ogólnouczelniany 
wykłady / 

ćwiczenia 
210 14 

Moduł Specjalizacji ćwiczenia 510 38 

Razem: 4379 300 

 

Malarstwo, Sztuka w przestrzeni publicznej 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

- stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Moduł Kierunkowy 
ćwiczenia 2430 151 

seminarium 45 25 

Moduł Technologiczny ćwiczenia 390 21 

Moduł Kształcenia 

Ogólnego 

wykłady 554 37 

lektorat 180 12 

ćwiczenia 90 1 

Moduł Ogólnouczelniany 
wykłady / 

ćwiczenia 
210 14 

Moduł Specjalizacji ćwiczenia 630 43 

Razem: 4529 304 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji 

inżynierskich / Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania 

zawodu nauczyciela.  

Nazwa zajęć / 

grupy zajęć 

Forma /  

formy zajęć 

Łączna liczna godzin 

zajęć stacjonarne 

/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Nie dotyczy 

Razem:   

 

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) 

Język angielski 

(B2) 
lektorat 1, 2, 3, 4 

Jednolite 

studia 

magisterskie 

- stacjonarne 

angielski Przedmiot 

obowiązkowy 

dla wszystkich 

studentów na 

danym roku 

Język angielski 

(B2+) 
lektorat 7, 8 angielski 

Elements of 

Art. History 
wykład 9 angielski 

 

 

 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających. 

 


