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PROGRAM STUDIÓW

Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Sztuka Mediów
Specjalności: Intermedia, Multimedia

Studia Stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
II rok / III semestr studiów

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.

Student wybiera 2 spośród 14 pracowni specjalnościowych (w obrębie 4 zdeklarowanych w 
II  semestrze  studiów II  stopnia),  z  czego  1  musi  być  pracownia  dyplomową,  w  drugiej 
student może wykonywać aneks do dyplomu.

Pracownie specjalnościowe (kierunkowe):
- Pracownia koncepcji obrazu – dr hab. Paweł Susid
- Pracownia animacji dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP
- Pracownia relacji wizualnych, prof. Prot Jarnuszkiewicz
- Pracownia fotografii eksperymentalnej – dr hab. Maria Pyrlik
- Pracownia koncepcji artystycznych – prof. Sławomir Ratajski
- Pracownia przestrzeni malarskiej – prof. Leon Tarasewicz
- Pracownia przestrzeni audiowizualnej – prof. Grzegorz Kowalski
- Pracownia sztuki i techniki operatorskiej – prof. Andrzej J. Jaroszewicz
- Pracownia alternatywnego obrazowania – prof. Włodzimierz Szymański
- Pracowania komunikacji intermedialnej – prof. Krzysztof Olszewski
- Pracownia kreacji fotograficznej – prof. Wojciech Prażmowski
- Pracownia zastosowań fotografii – dr hab. Mariusz Wideryński, prof. ASP
- Pracownia fotografii społecznej – dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP
- Pracownia działań przestrzennych – prof. Mirosław Bałka

Za  pracownię  specjalnościową,  w  której  będzie  realizowany  dyplom magisterski  student 
otrzymuje 15 pkt ECTS. Za drugą pracownię specjalnościową – aneks, student otrzymuje 8 
pkt ECTS.
Ponadto student zobowiązany jest do otrzymania oceny z 2 przedmiotów teoretycznych:

- Seminarium dyplomowe wg planu Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną / 6 pkt 
ECTS
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- Antropologia obrazu - dr Adam Czyżewski / 1 pkt ECTS

W tym semestrze student uzyskuje 30 pkt ECTS; 23 pkt ECTS za wybrane pracownie 
specjalnościowe i 7 za przedmioty obowiązkowe. 

II rok / IV semestr studiów

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.

Student  kontynuuje  pracę  w  wybranych  podczas  III  semestru  studiów  II  stopnia  2 
pracowniach specjalnościowych.

Za  pracownię  specjalnościową,  w  której  będzie  realizowany  dyplom magisterski  student 
otrzymuje 15 pkt ECTS. Za drugą pracownię specjalnościową – aneks, student otrzymuje 8 
pkt ECTS.

Ponadto student zobowiązany jest do otrzymania oceny z 2 przedmiotów obowiązkowych.
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy:
- seminarium magisterskie wg zapisów: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. ASP, dr Monika 
Murawska, dr Adam Czyżewski lub konsultacje teoretycznych prac magisterskich z 
dydaktykami Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną / 6 pkt ECTS (zapisy w październiku)
Przedmiot obowiązkowy teoretyczny:
- Antropologia obrazu - dr Adam Czyżewski / 1 pkt ECTS

W tym semestrze student uzyskuje 30 pkt ECTS; 23 pkt ECTS za wybrane pracownie 
specjalnościowe i 7 za przedmioty obowiązkowe. 

Student kończy II rok studiów II stopnia 60 pkt ECTS.


