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AKADEMIA

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest uczelnią artystyczną, której misję określa zarówno odpowie-

dzialność za indywidualny rozwój powierzonych jej talentów młodych adeptów sztuki, jak i świadomość 

współtworzenia przyszłości polskiej kultury, jej materialnych świadectw, a także systemu wartości składa-

jących się na naszą tożsamość narodową i jej związki z kulturą europejską czy uniwersalną. Idea edukacji 

artystycznej powinna wiązać kształcenie umiejętności i zdobywanie kompetencji właściwych poszcze-

gólnym dyscyplinom sztuki z wyzwalaniem kreatywności młodych artystów i ich orientacją w tradycji  

i dziedzictwie kultury – niezależnie od przyjmowanych przez nich postaw i stanowisk światopoglądowych.

SZTUKA / DESIGN / KULTURA

Jednym z głównych celów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest symetryczny rozwój dwóch równo-

ległych, historycznie uwiarygodnionych obszarów kształcenia – sztuki i twórczego projektowania, które 

wyróżniają ją na tle innych ośrodków akademickich o podobnym profilu w kraju i za granicą.

DNI OTWARTE

25 – 26 marca 2022 – wiosenne spotkanie ze sztuką i projektowaniem. W programie prezentacje 

Wydziałów, wykłady, spotkania z artystami i projektantami, warsztaty oraz otwarte pracownie.  

Szczegółowych informacji na temat oferty uczelnia będzie udzielać na Auli Wielkiej Zbrojowni. 

Będziemy także zachęcać do odwiedzin pracowni oraz podglądania pracy wykładowców i studentów. 

Odpowiemy także na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty, rekrutacji i efektów kształcenia. 

Będzie również możliwość zaprezentowania swoich teczek. 

TERMINARZ REKRUTACJI

Początek czerwca 2022 – rusza Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na rok akademicki 2022/2023 

na wszystkie kierunki I i II stopnia, na studia stacjonarne i niestacjonarne

Koniec czerwca/początek lipca 2022 – postępowanie rekrutacyjne na studia

Połowa września 2022 – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Masz pytania odnośnie rekrutacji? 

Napisz: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl

Otaczający nas świat można postrzegać w wielu kategoriach. Jedną z nich jest kategoria piękna i uży-

teczności przedmiotów oraz przestrzeni towarzyszących nam w życiu. Tak można w ogromnym skrócie 

powiedzieć, czym zajmują się studenci i pracownicy Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku. Architekt nadaje kształt i barwy miejscu, w którym żyjemy. Wybieramy to-

wary, których forma bądź opakowanie szczególnie nas zainteresowały, bo są skutkiem pracy projektowej. 

Otwieramy zaprojektowane przez kogoś opakowania i używamy ergonomicznych sprzętów. Zakładamy 

wygodną odzież – jej cechy opracował projektant odzieży. Poruszamy się środkami komunikacji – ich 

formę, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania przygotowały zespoły projektowe. Miejsce naszej nauki  

i pracy jest przestrzenią, której ktoś wyznaczył wielkość, proporcje oraz kolorystykę.

CO POTEM?

Życie ludzi może stawać się lepsze w wielu wymiarach, a pomaga w tym wykształcenie zdobyte na Wydziale 

Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nasi absolwenci i pracownicy wydziału 

pracują dla wielu znanych i renomowanych firm i instytucji, takich jak Muzeum Narodowe w Gdańsku, 

PESA, LPP, Europejskie  Centrum Solidarności. Sami zakładają własne przedsiębiorstwa i odnoszą sukcesy 

rynkowe w dziedzinie projektowania i produkcji mebli, projektowania architektury wnętrz. Znakomitym 

przykładem jest grupa projektowa TABANDA. Jednak poza wymiarem sukcesu rynkowego, który jest 

elementem pracy projektanta, pozostaje wymiar osobisty naszych pasji, jakim jest spełnienie własnych 

marzeń, czy naturalna chęć poprawy życia innych ludzi. Możemy się pochwalić wieloma absolwentami 

pracującymi w przemyśle jachtowym i okrętowym. Mamy wiele zrealizowanych projektów z dziedzin 

związanych z ochroną zdrowia i środowiska pracy, których nie da się mierzyć miarą sukcesu rynkowego,  

a których wartość dla społeczeństwa jest nie do przecenienia. Perspektywy pracy dla projektantów 

są ogromne. Nasz kraj jeszcze wiele lat będzie dostarczał tematów do pracy, co związane jest  

z koniecznością polepszenia szeroko rozumianej przestrzeni życia. Dlatego powołaliśmy kierunek  

kształcenia Architektura Przestrzeni Kulturowych, którego absolwenci mają być przygotowani do  

zmierzenia się z problemami naprawy naszego otoczenia, w szerszym rejestrze niż czynią to Architektura 

Wnętrz i Wzornictwo.

Kształcimy na kierunkach grafika artystyczna i projektowa, oraz specjalności animacja 

umożliwiając absolwentom spełnianie się w zawodzie grafika zarówno na polu komer-

cyjnym, jak i na indywidualnej drodze twórczej. Uczymy nowoczesnych technik pracy, 

nie zapominając o tych tradycyjnych! Wydział Grafiki istnieje od 15 lat. Prowadzimy 

studia stacjonarne i niestacjonarne. Oba rodzaje studiów są dwustopniowe (3+2 lata). 

Program kształcenia na specjalności Grafika Projektowa ciągle ewoluuje. Staramy się 

nadążyć za wymaganiami rynku i przygotować absolwentów do kreatywnej, twórczej 

pracy projektowej na poziomie profesjonalnym.

CO POTEM?

Absolwent może znaleźć pracę w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej 

oraz nowych mediów, w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach 

promocji, firmach konsultingowych; w firmach branży IT, biurach projektowych 

należących do firm odzieżowych, publicznych instytucjach kultury, wydziałach 

instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną,  

w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność 

gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając 

własne prace artystyczne. Nasi studenci odnoszą sukcesy także poza murami Uczelni. 

Uczestniczą w prestiżowych konkursach i wielokrotnie je wygrywają. Nasi absolwenci 

stanowią podstawową kadrę wielu agencji reklamowych. 

Są profesjonalni i kreatywni dla miasta, regionu i kra-

ju. Wielu absolwentów sprostało wymaganiom rynku 

najbardziej rozwiniętych krajów. Odnoszą tam udoku-

mentowane sukcesy. 

Wydział Rzeźby i Intermediów jest wydziałem trójkierunkowym, współtworzonym przez dwa tytułowe

kierunki: Rzeźbę i Intermedia i nowo powołany kierunek Fotografii. Łączy je nie tylko nazwa, ale też histo-

ria i miejsce, w którym pracujemy. Współistnienie i współoddziaływanie są wyróżnikami i siłą wydziału. 

Niezaprzeczalnym atutem Wydziału Rzeźby i Intermediów jest jego usytuowanie na Placu Wałowym, w za-

ciszu Starego Przedmieścia, z dala od zgiełku miasta, ale w bliskiej odległości od głównej siedziby Akademii 

– Wielkiej Zbrojowni. Jest to baza lokalowa wpisująca się w historyczną tkankę zabudowań Małej Zbrojowni  

i Laboratorium Fortecznego, w których znajdują się pracownie rzeźbiarskie i intermedialne, warsztaty, 

atelier fotograficzne itd. Wydziałowe zabudowania otacza rozległy teren pozostający do naszej dyspozycji. 

To na nim odbywają się warsztaty i zajęcia. W roku akademickim 2022/2023 „rusza” nowy kierunek: 

Fotografia! Studenci otrzymają wykształcenie w zakresie profesjonalnego, nowocześnie rozumianego 

wykorzystania obrazu zarówno w obszarze sztuki, jak również fotografii zawodowej. Nowy kierunek 

dysponuje zespołem nauczycieli akademickich z ogromnym dorobkiem artystycznym w zakresie foto-

grafii oraz niezbędnym zapleczem lokalowo - sprzętowym. 

CO POTEM?

Absolwenci kierunku Rzeźba odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą. Często podejmują 

pracę dydaktyczną na uczelni macierzystej, bądź na innych uczelniach o pokrewnych kierunkach. 

Naszych studentów i absolwentów zawsze cechowała ponadprzeciętna kreatywność i niebanalne 

sposoby rozwiązywania zadań oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów. Wszelkie indy-

widualne walory wzmocnione umiejętnością pracy zespołowej sprawiają, że absolwenci z sukcesami 

kierują lub pracują w zespołach autorskich, jak również indywidualnie osiągają najwyższe artystycz-

ne cele. Absolwenci kierunku Intermedia są przygotowani zarówno do pracy indywidualnej, jak i 

zespołowej. Oferujemy wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów  

i uznanych artystów, którzy kształtują następną generację twórców i innowatorów – ludzi o otwartych 

na świat umysłach. Intermedia to kierunek dla osób zainteresowanych eksperymentowaniem i pozna-

waniem różnych środków wypowiedzi artystycznej, m.in. video, fotografii, fotomontażu, performance, 

realizacji przestrzennych i obiektowych, bioartu. Umiejętności absolwentów w zakresie zarówno mediów 

tradycyjnych, jak i cyfrowych oraz przygotowanie z teorii sztuki dają możliwość pracy w wielu bran-

żach. Absolwenci kierunku Fotografia będą przygotowani do samodzielnego funkcjonowania na rynku 

sztuki, szeroko rozumianej kultury i fotografii komercyjnej  w oparciu o najnowsze trendy artystyczne.

Wydział Malarstwa kształci artystów malarzy. Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta 

i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej, zarówno w granicach tradycyjnych technologii

malarskich, jak i z zastosowaniem współczesnych, intermedialnych środków wyrazu. Wydział Malarstwa 

poza działalnością dydaktyczną oferuje również udział w plenerach, warsztatach, wystawach oraz innych 

wydarzeniach służących popularyzacji sztuki. Organizujemy konkursy, współpracujemy z licznymi 

instytucjami kultury i prestiżowymi galeriami. Absolwent malarstwa to bardzo wszechstronny twórca, 

potrafiący działać również w przestrzeni publicznej (murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, 

animacje). Nabyte umiejętności wykorzystać można tworząc scenografie teatralne i filmowe, ilustrując 

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

WYDZIAŁ GRAFIKI
GRAFIKA (I i II ST.)

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

WYDZIAŁ MALARSTWA
MALARSTWO (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)

WIELKA
ZBROJOWNIA 

DOM
ANGIELSKI

CO POTEM?

Od ponad 75 lat artyści malarze wykształceni w gdańskiej Uczelni mają istotny 

wpływ na kształt przestrzeni artystycznej oraz kulturowej Polski i Gdańska.

Studenci i absolwenci malarstwa odnoszą spektakularne sukcesy zarówno 

na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej, tworzą ambitne i odważne 

realizacje, efektem czego są liczne nagrody i wyróżnienia, w ostatnim czasie: 

Przemysław Garczyński zdobył I Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na 29. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych, Alicja 

Kubicka otrzymała Nagrodę Grand Prix w kategorii malarstwo na Przeglądzie 

Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Katarzyna Świerzewska wyróżnienie honorowe  

w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch, Paulina Grosz zdobyła Grand Prix  

w 2. Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. W. Fangora. Nasi absolwenci to cenieni  

i rozpoznawalni artyści, jak: Mariusz Waras (m-city), Dominik Lejman, Ewa 

Juszkiewicz, Honorata Martin.

ASP W TWOJEJ SZKOLE / TWOJA SZKOŁA W ASP

Chcesz zwiedzić naszą szkołę ze swoją klasą?

A może chcesz, aby nasi wykładowcy odwiedzili Twoją szkołę? 

Daj nam znać! Kontakt: promocja@asp.gda.pl

MAŁA
ZBROJOWNIA


