
PROGRAM STUDIÓW 

 

Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

Profil: ogólnoakademicki 

Kierunek: Sztuka Mediów 

Specjalności: Intermedia, Multimedia 

 

Studia Stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) 

II rok / III semestr studiów 

Na początku semestru student na karcie zapisu do pracowni wybiera pracownie 

specjalnościowe. 

Zaliczenie odbywa się na podstawie: 

- przedmioty teoretyczne – zgodnie z Regulaminem Studiów i programami zajęć na Wydziale 

Sztuki Mediów i na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną; 

- przedmioty praktyczne, zgodnie z przyjętymi przez Radę Wydziału programami zajęć. 

Wszystkie przedmioty mają przypisane punkty ECTS oraz formę zaliczenia. 

 

W tym semestrze program obejmuje 4 wybrane pracownie specjalnościowe (kierunkowe) 

oraz 5 przedmiotów obowiązkowych (teoretyczne, uzupełniające i ogólne). 

 

Student zobowiązany jest do wyboru 4 pracowni spośród 16 pracowni specjalnościowych 

(kierunkowe): 

- Pracownia koncepcji obrazu – dr hab. Paweł Susid 

- Pracownia obrazowania dla Mediów – dr Katarzyna Stanny 

- Pracownia animacji dr hab. - Ewa Ziobrowska, prof. ASP 

- Pracownia relacji wizualnych - prof. Prot Jarnuszkiewicz 

- Pracownia przestrzeni audiowizualnej – dr Łukasz Kosela 

- Pracownia fotografii eksperymentalnej – dr hab. Maria Pyrlik 

- Pracownia koncepcji artystycznych – prof. Sławomir Ratajski 

- Pracownia przestrzeni malarskiej – prof. Leon Tarasewicz 

- Pracownia alternatywnego obrazowania – prof. Włodzimierz Szymański 

- Pracownia komunikacji Intermedialnej – prof. Krzysztof Olszewski 

- Pracownia kreacji fotograficznej – dr hab. Tomasz Myjak 

- Pracownia zastosowań fotografii – dr hab. Mariusz Wideryński, prof. ASP 

- Pracownia fotografii społecznej – dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 

- Pracownia działań przestrzennych – prof. Mirosław Bałka 

- Pracownia obiektu – dr Paula Jaszczyk 

- Pracownia 3D i zdarzeń wirtualnych – dr Piotr Kopik 

 

Za każdą z wybranych pracowni student otrzymuje 5 pkt ECTS w semestrze/4x5 = 20 pkt 

ECTS. 

 



Przedmioty obowiązkowe (teoretyczne): 

- Idee filozoficzne z elementami estetyki – dr Monika Murawska / 2 pkt ECTS 

- Historia fotografii – dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. ASP / 2 pkt ECTS 

- Historia sztuki II –dr Marcin Zgliński / 1 pkt ECTS 

Przedmiot obowiązkowy (ogólny): 

- Język obcy – prowadzący w/g wyboru języka – 1 pkt ECTS. 

 

Student zobowiązany jest do uzyskania oceny z 1 wybranego przedmiotu spośród 4 

przedmiotów (uzupełniających): 

- Światło i kolor – prof. Apoloniusz Węgłowski  

- Obraz cyfrowy (video) – dr Piotr Kucia 

- Organizm intermedialny – dr Magdalena Janus 

- Poszerzona rzeczywistość – mgr Agnieszka Polska 

 

Za jeden wybrany przedmiot student uzyskuje 2 pkt ECTS.  

Pozostałe 3 niewybrane przedmioty oraz Pracownia gościnna, prowadzona mogą być 

wybrane przez studenta jako fakultatywne, za które student nie uzyskuje pkt ECTS. 

 

W tym semestrze student zdobywa 28 pkt ECTS; 20 pkt ECTS za wybrane pracownie 

specjalnościowe i 8 za przedmioty obowiązkowe.  

 

II rok / IV semestr studiów 

Student kontynuuje zajęcia w 4 wybranych w III semestrze pracowniach specjalnościowych. 

Zaliczenie odbywa się na podstawie: 

- przedmioty teoretyczne – zgodnie z Regulaminem Studiów i programami zajęć na Wydziale 

Sztuki Mediów i na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną; 

- przedmioty praktyczne, zgodnie z przyjętymi przez Radę Wydziału programami zajęć. 

Wszystkie przedmioty mają przypisane punkty ECTS oraz formę zaliczenia. 

 

W tym semestrze program obejmuje 4 wybrane pracownie specjalnościowe (kierunkowe) 

oraz 5 przedmiotów obowiązkowych (teoretyczne, uzupełniające i ogólne). 

 

Pracownie specjalnościowe (kierunkowe): 

- Pracownia koncepcji obrazu – dr hab. Paweł Susid 

- Pracownia obrazowania dla Mediów – dr Katarzyna Stanny 

- Pracownia animacji dr hab. - Ewa Ziobrowska, prof. ASP 

- Pracownia relacji wizualnych - prof. Prot Jarnuszkiewicz 

- Pracownia przestrzeni audiowizualnej – dr Łuasz Kosela 

- Pracownia fotografii eksperymentalnej – dr hab. Maria Pyrlik 

- Pracownia koncepcji artystycznych – prof. Sławomir Ratajski 

- Pracownia przestrzeni malarskiej – prof. Leon Tarasewicz 

- Pracownia alternatywnego obrazowania – prof. Włodzimierz Szymański 



- Pracownia komunikacji intermedialnej – prof. Krzysztof Olszewski 

- Pracownia kreacji fotograficznej – dr hab. Tomasz Myjak 

- Pracownia zastosowań fotografii – dr hab. Mariusz Wideryński, prof. ASP 

- Pracownia fotografii społecznej – dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 

- Pracownia działań przestrzennych – prof. Mirosław Bałka 

- Pracownia obiektu – dr Paula Jaszczyk 

- Pracownia 3D i zdarzeń wirtualnych – dr Piotr Kopik 

Za każdą z wybranych pracowni student otrzymuje 5 pkt ECTS w semestrze /4x5 = 20 pkt 

ECTS. 

 

Przedmioty obowiązkowe (teoretyczne): 

- Idee filozoficzne z elementami estetyki – dr Monika Murawska / 2 pkt ECTS 

- Historia fotografii – dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. ASP / 2 pkt ECTS 

- Historia sztuki II –dr Marcin Zgliński / 1 pkt ECTS 

Przedmiot obowiązkowy (ogólny): 

- Język obcy – prowadzący w/g wyboru języka – 1 pkt ECTS. 

 

Student kontynuuje jeden wybrany w III semestrze przedmiot obowiązkowy (uzupełniający) 

spośród:  

- Światło i kolor – prof. Apoloniusz Węgłowski  

- Obraz cyfrowy (video) – dr Piotr Kucia 

- Obraz intermedialny – dr Magdalena Janus 

- Poszerzona rzeczywistość – mgr Agnieszka Polska 

 

Za jeden wybrany przedmiot student uzyskuje 2 pkt ECTS.  

Pozostałe 3 niewybrane przedmioty oraz Pracownia gościnna mogą być wybrane przez 

studenta jako fakultatywne, za które student nie uzyskuje punktów ECTS. 

 

Plener obowiązkowy na zaliczenie bez pkt ECTS w trakcie IV semestru. 

 

Obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane po IV semestrze – łącznie 4 pkt ECTS. 

Zaliczenie IV semestru do 30 września danego roku. 

 

Na zakończenie  semestrze student zdobywa 32 pkt ECTS; 20 pkt ECTS za wybrane 

pracownie specjalnościowe i 8 za przedmioty obowiązkowe oraz 4 pkt ECTS za praktyki 

zawodowe. 

 

Za cały II rok studiów student zdobywa razem 60 pkt ECTS.  


