
                               

NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU 
ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Wymagane dokumenty i terminy: 

 wypełnione Zgłoszenie Wyjazdowe: ze średnią ocen za ostatni rok akademicki – 
wymagana średnia powyżej 4,00  

  kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego wymaganego przez 
uczelnię partnerską: np. certyfikaty językowe – FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, DELF, 
DALF, Goethe-Zertifikat itp. lub inne świadectwa ukończenia kursów językowych lub 
lektoratów - w tym na ASP. 

 portfolio prac na CD (format PDF). (Portfolio nie dotyczy studentów Wydziału 
Zarządzania Kulturą Wizualną) - Zalecane jest przygotowanie portfolio w wersji dwujęzycznej 
– w języku polskim oraz języku wymaganym przez uczelnię partnerską. 

 Studenci Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów dodatkowo składają formularz ze zgodą 
promotora lub pedagoga prowadzącego pracownię specjalizacyjną (jeśli dotyczy na danym 
roku studiów). 

Wymagane dokumenty należy złożyć w: 
Biurze Programu Erasmus+, 
Krakowskie Przedmieście 5, pok. 212 (II piętro)  
erasmus@asp.waw.pl, erasmus.outgoing@asp.waw.pl  
tel.  22 32 00 267,  22 32 00 211 
do 18 marca 2019 (poniedziałek)  do godz. 15.00  
 

Uwaga! Ze względu na trwający remont budynku Rektoratu miejsce składania 
dokumentów może ulec zmianie – prosimy o śledzenie informacji na stronie 
internetowej ASP (zakładka Program Erasmus+).  
 

Wyniki konkursu będą dostępne w Biurze Programu Erasmus+ w pierwszych dniach 
kwietnia 2019. Kandydaci zostaną także poinformowani o wynikach drogą 
elektroniczną (email). 

Lista uczelni partnerskich, zasady oraz zgłoszenie są dostępne na stronie 
https://erasmus.asp.waw.pl/  
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W przypadku pytań studenci mogą się kontaktować i konsultować z koordynatorami 
Wydziałowymi Programu Erasmus+. 

 
Koordynatorzy Wydziałowi: 
 
 

1. Wydział Malarstwa 

p. Maciej Duchowski  (maciek.duchowski@asp.waw.pl )    

2. Wydział Grafiki 

p. Mateusz Dąbrowski (mateusz.dabrowski@asp.waw.pl)  

3. Wydział Rzeźby 

p. Agnieszka Wach (agnieszka.wach@asp.waw.pl)     

4. Wydział Konserwacji 

p. Tytus Sawicki (tytus.sawicki@asp.waw.pl)    

5. Wydział Wzornictwa 

p. Michał Stefanowski  (michal.stefanowski@asp.waw.pl)   

6. Wydział Architektury Wnętrz 

p. Zuzanna Sadowa (zuzanna.sadowa@asp.waw.pl)    

7. Wydział Sztuki Mediów 

p. Magdalena Janus (magdalena.janus@asp.waw.pl) 

8. Wydział Scenografii:  

p. Jędrzej Skajster (jedrzej.skajster@asp.waw.pl)   

9.  Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną 

p. Jakub Dąbrowski (jakub.dabrowski@asp.waw.pl)  
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