
Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 38/2016 
Rektora ASP w Warszawie 

z dnia 30.11.2016 r. 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE 
WYDZIAŁ GRAFIKI 

SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH Z OCENY ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZA 
ROK AKADEMICKI 2015/2016 
 
Sprawozdanie zostanie przedstawione i zatwierdzone przez Radę Wydziału Grafiki w dniu: 15.03.2017. 

1. Liczba słuchaczy na poszczególnych latach studiów: 

2. Lista słuchaczy przypadających na jednego opiekuna artystycznego: 

I ROK 5

II ROK 13

III ROK 6

IV ROK 8

Razem 32

Imię i nazwisko opiekuna/promotora Słuchacze (imię i nazwisko)

dr hab. Grażyna Lange Ewa Milun Walczak, Maria Kalina Strzelecka,

dr hab. Rafał Kochański Monika Karina Duliasz, Tomasz Mariusz Przybysz, 
Beata Patrycja Pofelska

prof. Andrzej Węcławski Karol Jaworowski, Magdalena Dominika Kubik, 
Paweł Konrad Kocik, Katarzyna Anna Betlińska, 
Magdalena Ewa Nowakowska-Troniewska

prof. Błażej Ostoja Lniski Wacław Andrzej Marat, Anna Monika Koźbiel, Pavel 
Kastusik, Jan Jerzy Rusiński, Sylwia Wyszkowska 

prof. Maciej Buszewicz Aleksandra Czerniawska, Alina Potemska

prof. Piotr Smolnicki Aleksandra Maria Supińska, Ewa Bogumiła 
Leszczyńska

prof. Stanisław Wieczorek Krzysztof Wojciech Ćwiertniewski, Katarzyna Natalia 
Wiśniewska

dr hab. Tomasz Milanowski Martin Imrich

dr hab. Jacek Staszewski Keiji Matsumoto, Karolina Pietrzyk
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3. Liczba skreślonych z listy słuchaczy: 

4. Liczba stypendiów socjalnych przyznanych słuchaczom studiów doktoranckich: 

     
5. Stypendia przyznane najlepszym studentom studiów doktoranckich: 

prof. Lech Majewski Jan Karol Bajtlik, Stanisław Zygmunt Gajewski, 
Maciej Zygmunt Januszewski, Mateusz Michał 
Machalski, Patrycja Iwona Rek, Filip Tofil, Julia 
Maria Staniszewska

prof. Henryk Gostyński Aleksandra Lidia Misztur

Imię i nazwisko słuchacza Data skreślenia

Paweł Konrad Kocik 23-05-2016

2

Rok 
studiów Imię i nazwisko słuchacza

2 Pavel Kastusik

2 Jan Jerzy Rusiński

2 Jan Bajtlik

4 Krzysztof Ćwiertniewski

2 Stanisław Gajewski

4 Martin Imrich

2 Maciej Januszewski

2 Filip Tofil 

3 Maria Strzelecka

3 Anna Koźbiel

4 Katarzyna Betlińska

3 Aleksandra Czerwniawska

2 Mateusz Machalski

3 Magdalena Nowakowska - Troniewska

3 Julia Staniszewska

4 Tomasz Przybysz

3 Beata Pofelska
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6. Liczba grantów przyznanych studentom studiów doktoranckich: 

  

7. Liczba pomyślnie zakończonych postępowań o nadanie stopnia doktora, w dziedzinie sztuk 
plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne słuchaczom studiów doktoranckich: 

  

8. Liczba otwartych postępowań o nadanie stopnia doktora sztuki słuchaczom studiów doktoranckich:  

  

5

Rok 
studiów

Imię i nazwisko słuchacza

2 Jan Bajtlik

4 Krzysztof Ćwiertniewski

2 Stanisław Gajewski

3 Beata Pofelska

2 Jan Rusiński

4

L.p. Imię i nazwisko słuchacza

1. Marta Banaszak

2. Joanna Leszczyńska

3. Rafał Nijak

4. Dominika Korzeniowska

5

L.p. Imię i nazwisko słuchacza

1. Karolina Pietrzyk

2. Katarzyna Betlińska

3. Zofia Klajs

4. Martin Imrich

5.      Krzysztof Ćwiertniewski
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9. Syntetyczny opis charakterystycznych dla wydziału zadań dydaktycznych, naukowych, artystycznych i 
badawczych: 

10.Syntetyczny opis zawartości naukowego sprawozdania doktoranta z działalności własnej: 

Dyscyplina podstawowa

W ramach programu studiów każdy z doktorantów musi rozwijać się w obszarze tzw. 
dyscypliny podstawowej. W ramach grafiki artystycznej lub projektowej. Wychodząc ze 
specyfiki tak rozumianej grafiki pogłębia swoje umiejętności, szukając wyróżników i 
nowatorskich rozwiązań. Określa się na drodze kontynuacji ale i nierzadko twórzczych 
zaprzeczeń, wnosząc do dyscypliny nowe odniesienia i tzw. wkład własny.

Praca dydaktyczna

Praca zorganizowana jest w porozumieniu z opiekunem artystycznym. Odnosi się to do 
przeprowadzania samodzielnie przez doktoranta sprofilowanych pokazów i warsztatów 
tematycznych w związku z profilem arystycznym (grafika warsztatowa) oraz/albo 
projektowym. Ma na celu uzupełniać dydaktykę ujętą programem studiów o nietypowe 
albo altrnatywne zagadnienia jak na przykład typografia kinetyczna, infografika lub 
rzeczywistość poszerzona. W przypadku grafiki artystycznej altrnatywne metody 
opracowania druku lub koncepcje i nowoczesne praktyki wystawiennicze. Poza 
wydziałem i uczelnią doktoranci przeprowadzają także autorskie pokazy i warsztaty dla 
instytucji zewnętrznych w ramach konferencji, sympozjów albo festiwali.

Praca artystyczno-badawcza i naukowa

W ramach programu studiów każdy z doktorantów rozwija zadeklarowany przez siebie 
na egzaminach wstępnych indywidualny temat artystyczno-badawczy w ramach grafiki 
artystycznej lub projektowej. Korzystając z opieki wyznaczonego profesora przybliża się 
z każdym rokiem coraz bardziej do zdefiniowania tematu, zakresu i koncepcji przyszłej 
pracy doktorskiej. W tym celu systematycznie pogłębia wiedzę i w praktyce podnosi 
kwalifikacje. Uwiarygadnia swój postęp dokumentacjąc na bieżąco dorobek wystawowy 
albo np. publikacji.

  4



11. Liczba rocznych sprawozdań złożonych przez słuchaczy: 

  

12. Czy na wydziale przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna dla słuchaczy studiów doktoranckich 

oceniająca dydaktyków: NIE 

Ankieta nie została dotąd przeprowadzona. Mimo uwag z poprzedniego roku nie zostały 
wprowadzone żadne zmiany ad. kryterium badania anonimowego oraz norm statycznych - 
forma i treści ankiety pozostają bez zmian. 
Zobowiązujemy się do 13 kwietnia 2017 przeprowadzić ankietę oraz brakujące informacje 
wraz z podsumowaniem dostarczyć w trybie uzupełnienia  

13.Wykaz osiągnięć artystycznych i naukowych uzyskanych przez słuchaczy studiów doktoranckich: 

Poniżej został uwzględniony bardzo selektywny wykaz osiągnięć niewielkiej grupy 
doktorantów pokazujący duże możliwości i najbardziej reprezentatywne działania 
(znaczenie o skali międzynarodowej, aspekt unikatu lub innowacji), istotne 
wizerunkowo dla wydziału ale i uczelni.  
Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku ujmującym elektroniczne sprawozdania 
roczne, a w nich całość dokonań ad. realizacji artystycznych i naukowo-badawczych 
naszych doktorantów w roku akad. 2015/16 

Sprawozdanie doktoranta z założenia odwzorowuje aktualną realizację programu studiów 
i w tym sensie uwzględnia całość bieżących dokonań, obejmując aspekty dydaktyczne, 
badawcze i artystyczne. Treści różnią się w zależności od indywidualnego programu, 
który podlega stałej kontroli opiekuna artystycznego. 
Krajowe Ramy Kwalifikacji określają studia doktoranckie (trzeciego stopnia), jako cykl 
edukacyjny lokujący słuchacza studiów doktoranckich w obszarze autonomii i 
samodzielności nauczania, w oparciu o opinie, doradztwo i krytykę oferowaną przez 
opiekuna, co w konsekwencji ma doprowadzić do otrzymania przez niego stopnia 
naukowego doktora sztuki w dyscyplinie naukowej sztuki piękne. Uczestnik studiów 
trzeciego stopnia powinien w fazie wstępnej zdefiniować i określić obszar swoich 
zainteresowań, w którym może i powinien korzystać ze specjalistycznego przewodnictwa 
w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów studiowania. Program może podlegać 
zmianom w trakcie trwania studiów. 

25

Imię i nazwisko słuchacza Krótki opis osiągnięcia
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Jan Bajtlik - plakat “Celebrate the city”, klient: Merostwo 
Paryża, Fête du graphisme 2016, Artevia, plakat 
eksponowany na ulicach Paryża w styczniu i lutym 
2016 -  Współpraca z paryskim Atelier Maciej Fiszer 
- przygotowywanie scenografii i identyfikacji 
wizualnej wystawy Le Mexique des Renaissances w 
Grandes Palais w Paryżu. Projekt konkursowy, 
niezrealizowany. - “Circulez”, autorska książka dla 
dzieci (3+), wydawca: La Joie de Lire, Geneva, 2016 
- Praca nad kolejnymi wersjami zagranicznymi 
książki “Typogryzmol” (Wydawnictwo Dwie 
Siostry, 2014): -Alphadoodler” wersja angielska, 
wydawca: Tate Publishing, 2016  
-“Typogriboullage” wersja francuska, wydawca: Les 
Grandes Personnes, 2016  
-“Tipofollie” wersja włoska, wydawca: Corraini 
Edizioni, 2015  
-“Tipografitea” wersja hiszpańska, wydawca: Coco 
Books, 2015  
-“Tipografiteja” wersja katalońska, wydawca: Coco 
Books, 2015  
-2015 (listopad) - Nagroda specjalna Minister 
Kultury prof. Małgorzaty Omilanowskiej za 
wyróżniające się ilustracje do książek dla dzieci. 
-2015 (grudzień) - Grand Prix oraz 3 nagroda Italian 
Poster Biennale -2016 (styczeń / luty) - “Utopies & 
Réalités #2”, wystawa indywidualna plakatów i 
książek - w ramach festiwalu Fête du graphisme 
2016, Cité internationale des arts w Paryżu.-2015 
(wrzesień) wystawa indywidualna plakatów i 
spotkanie autorskie w galerii Edizione Corraini na 
Festivaletteratura 2016 w Mantui.  
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Macjej Januszewski -  Projekt i skład katalogu, reprodukcje 
zamieszczonych prac oraz pełna identyfikacja 
wizualna wystawy; “Książka Żywa”, Galeria Salon 
Akademii, Warszawa, wrzesień 2016, wydawca: 
Akademia Sztuk Pięknych, ISBN ASP 
978-83-65455-19-2 (Akademia Sztuk Pięknych w 
Warszawie)  
- Udział w wystawie i prezentacja Artbooka 
“Książka lepiej żeby tytułu nie miała” na wystawie 
“Książka Ż̇ywa”, Galeria Salon Akademii, 
Warszawa, wrzesień 2016  
Eksperymentalne Laboratorium Naukowo-
Badawcze; eksperyment “Pingwin i Pingwinica” w 
ramach projektu badawczego pt. Tratwa Meduzy, 
wykład wprowadzający, organizacja 
Performancu i film, Grodzisk, Warszawa 2015 

Mateusz Machalski -Był jednym z 3 polskich typografów zaproszonych 
do prezentacji swoich prac na łamach 
360 TYPE – kalendarza prezentującego kroje pism 
powstałe w danym roku na świecie. 
W publikacji znalazły się aż 4 kroje autorstwa 
doktoranta: Picadilly, Adagio, Zigfrid, Corpo. 
-Międzynarodowa korporacja RR Donneley 
zaprosiła go jako fachowca od typografii do 
przygotowania tekstu na temat typografii 
korporacyjnej i customizowanej, który następnie 
został opublikowany na ich specjalistycznym blogu. 
W swoim artykule doktorant przedstawił zalety 
używania przez międzynarodowe firmy krojów pism 
zaprojektowanych na zlecenie. Drugą 
część artykułu autor poświęcił najnowszym 
tendecjom w projektowaniu krojów pism. 
-Został zaproszony do prezentacji swoich prac w 
książce wydanej przez fundację Guttenberga. 
Formuła książki oparta była na relacji mistrz – 
uczeń. Zaprezentowano w niej wybranych 
profesorów polskich ASP oraz ich podopiecznych. 
Mnie jako swojego ucznia wybrał 
prof. Stanisław Wieczorek. W książce zaprezentował 
kilka swoich projektów wydawniczych.
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14. Informacja o wysokości czesnego za rok akademicki na poszczególnych latach studiów: 

Stanisław Gajewski - udział w 38th Yaşhibey Design Workshops 
zorganizowanym przez Emre Senan Design 
Foundation w porozumieniu z Istambul Bilgi 
Universitesi, Yashibey/Izmir/Turcja, 2015;  

- udział w zorganizowanym przez prof. Henryka 
Gostyńskiego Eksperymentalnym Laboratorium 
Naukowo-Badawczym; Ziołowy Zakątek 2015;  

- Kierunek Hrabal, autorskie warsztaty Stanisława 
Gajewskiego zorganizowane w Ladislav Sutnar 
University of West Bohemia, Czechy, październik 
2015;  

- Erotica a Brutalismus, autorski wykład wokół 
sztuki plakatu , Czechy, październik 2015;  

- Erotyka i brutalizm w plakacie – treść i forma. 
Referat (ilustrowany) wygłoszony na zebraniu 
naukowym Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej 
Lecha Majewskiego ASP w Warszawie w dn. 11 V 
2015 r.  (tekst z ilustracjami na polecenie 
prowadzącego złożony do druku w wyd. 
„Aspiracje”); druk: „Aspiracje”,  2015, nr 2/40;  

-  Leon Chwistek: Zabawa i sztuka bawienia się 
(uwagi zabawowego dyletanta na marginesie). 
Referat napisany na seminarium na Studium 
Doktoranckim na Wydziale Grafiki ASP w 
Warszawie prowadzonym przez dr hab. Dorotę 
Folgę-Januszewską; wyd. „Aspiracje”, 2015, nr 
4/42- 2016, nr 1/43;  
                                                                                                                                                          
 - Henri Bergson, Śmiech.Esej o komizmie Drugie 
dno: gorycz. Refleksje praktyka śmiechu na 
marginesie lektury. Referat napisany na seminarium 
na Studium Doktoranckim na Wydziale Grafiki ASP 
w Warszawie prowadzonym przez dr hab. Dorotę 
Folgę-Januszewską; wyd. „Aspiracje”, 2016, nr 2/44 
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15. Analiza SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threat) – (S) mocne strony, (W) słabe strony, (O) 
Szanse, (T) zagrożenia, dotycząca studiów doktoranckich: 

Treści uzupełnione nie zmieniły się znacząco względem poprzedniego roku. 

I ROK 7000 zł

II ROK 7000 zł

III ROK 7000 zł

IV ROK 6300 zł

POZYTYWNE NEGATYWNE

Cechy wewnętrzne − Opieka artystyczna 
wybitnych pedagogów i 
artystów jest gwarnacją 
wysokiego poziomu 
kształcenia i rozwoju na 
studiach doktoranckich 

− Aktywność Zakładu 
Teorii na Wydziale. To z 
tej strony m.in. wyszła 
inicjatywa takiej 
wystawy jak „Książka 
Żywa”, w której 
odnotowany został  
czynny udział 
doktorantów. Drugą 
inicjatywą jest wydanie 
rocznika wydziałowego 
planowanego na kolejny 
rok akademicki 2016/17 

Międzynarodowa inicjatywa 
wydziałowa pod nazwą 
Imprint, która może i 
powinna stwarzać warunki 
dla rozwoju i promocji 
studiów doktoranckich

− Brak elektronicznej 
archiwizacji dorobku 
studiów doktoranckich.  

− Brak elektronicznego 
systemu obsługi 
studiów doktoranckich. 

− Nierozwinięty program 
Erasmus plus. Znikoma 
aktywność w obszarze 
zagranicznych staży 
oraz rezydencji. 

− Brak przestrzeni 
wystawienniczej na 
terenie szkoły 
dedykowanej 
doktorantom. 
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16. Pozostałe uwagi dotyczące jakości kształcenia na studiach doktoranckich: 

Krótki opis niewymienionych w sprawozdaniu zagadnień dotyczących zapewnienia 
jakości kształcenia na studiach doktoranckich. 

Cechy zewnętrzne Szanse: 
- zwiększyła się 
świadomość i skuteczność 
w pozyskiwaniu staży i 
rezydencji artystycznych. 
- odnotowane zostało w 
większym stopniu 
uczestnictwo w 
konferencjach i konkursach, 
w tym o znaczeniu 
międzynarodowym.

Zagrożenia: 
konkurencyjna oferta 
stacjonarnych studiów 
doktoranckich na innych 
uczelniach (Kraków, Kielce, 
Łódź) spowodowała 
znaczne obniżenie 
zainteresowania i liczbę 
przyjętych na I rok- 
względy ekonomiczne.

W roku akademickim 2015/16 przeprowadzony został po raz pierwszy komisyjny 
przegląd dorobku słuchaczy studiów doktoranckich. Objął II-IV rok. Przegląd zakładał 
publiczną prezentację w obecności władz wydziału, kierowników katedr i opiekunów 
artystycznych. Inicjatywa ta będzie kontynuowana w kolejnych latach. Jako taka 
pozwala korygować niepożądane zjawiska i wpływa niewątpliwie motywująco dla 
wszystkich słuchaczy studiów doktoranckich.
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