
 Nr rachunku do wpłaty czesnego: 29 1240 6247 1111 0000 4977 0463

 Czesne na studiach I stopnia (licencjackich) 
 w roku akad. 2018/2019
 Tytuł                    Kwota    Termin wpłaty
 Opłata wpisowego             700 zł    po pozytywnej decyzji Komisji 
                              i podpisaniu umowy
 Czesne za rok (płatność z góry)     8 550 zł    do 5 października
 Czesne za semestr zimowy       4 275 zł    do 5 października
 Czesne za semestr letni         4 275 zł    do 5 lutego
 Czesne w 9 ratach miesięcznych    1 000 zł    do piątego dnia każdego miesiąca 
                              od października do czerwca włącznie
 
 Czesne na studiach II stopnia (magisterskich) 
 w roku akad. 2018/2019
 Tytuł                    Kwota    Termin wpłaty
 Opłata wpisowego             700 zł    po pozytywnej decyzji Komisji 
                              i podpisaniu umowy
 Czesne za rok (płatność z góry)     7 268 zł    do 5 października
 Czesne za semestr zimowy       3 634 zł    do 5 października
 Czesne za semestr letni         3 634 zł    do 5 lutego
 Czesne w 9 ratach miesięcznych      850 zł    do piątego dnia każdego miesiąca 
                              od października do czerwca włącznie

 Czesne na studiach II stopnia (magisterskich zaocznych) 
 w roku akad. 2018/2019
 Tytuł                    Kwota    Termin wpłaty
 Opłata wpisowego             600 zł    po pozytywnej decyzji Komisji 
                              i podpisaniu umowy
 Czesne za rok (płatność z góry)     7 125 zł    do 5 października
 Czesne za semestr zimowy       3 563 zł    do 5 października
 Czesne za semestr letni         3 563 zł    do 5 lutego
 Czesne w 10 ratach miesięcznych      750 zł    do piątego dnia każdego miesiąca 
                              od października do lipca włącznie

 Czesne na studiach III stopnia (doktoranckich) 
 w roku akad. 2018/2019
 Tytuł                    Kwota    Termin wpłaty
 Opłata wpisowego             500 zł    po pozytywnej decyzji Komisji 
                              i podpisaniu umowy
 Czesne za rok (płatność z góry)     6 650 zł    do 15 października
 Czesne za semestr zimowy       3 355 zł     do 15 października
 Czesne za semestr letni         3 355 zł    do 15 lutego
 Czesne w 10 ratach miesięcznych       700 zł    do piątego dnia każdego miesiąca 
                              od października do lipca włącznie

 Nr rachunku do opłat rekrutacyjnych: 75 1240 6960 2213 0000 0620 0070

 Opłaty rekrutacyjne na studiach I stopnia (licencjackich) 
 w roku akademickim 2018/2019
 Tytuł                   Kwota     Termin wpłaty
 Opłata rekrutacyjna I etap        100 zł     przed złożeniem teczki
 Opłata rekrutacyjna II etap        50 zł      przed autoprezentacją

 Opłaty rekrutacyjne na studiach II stopnia (magisterskich 
 i magisterskich zaocznych) w roku akademickim 2018/2019
 Tytuł                   Kwota     Termin wpłaty
 Opłata rekrutacyjna           100 zł     przed złożeniem teczki

OPŁATY REKRUTACYJNE

CZESNE NA STUDIACH

TERMINY DOKUMENTY

 1. W formie elektronicznej:
  zgłoszenie elektroniczne kandydata wysłanie formularza dla kandydatów na stronie 
  internetowej www.asp.waw.pl w zakładce Rekrutacja/Rekrutacja online 

 2. W formie papierowej:

  –  czytelnie wypełniony formularz dla kandydatów,

  –  oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

  –  kandydaci na studia II stopnia składają także odpis dyplomu 
    ukończenia studiów oraz suplement,

  –  czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero 
    innego dokumentu tożsamości, poświadczone za zgodność z oryginałem 
    (karta pobytowa, paszport),

  –  2 fotografie o rozmiarze 35 mm x 45 mm, 
    (fotografia nie musi być kolorowa, musi mieć jednolite tło, 
    musi być aktualna, musi mieć dobrą jakość, 
    wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń, 
    osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy 
    i ciemnych okularów, brak refleksów w okularach),

  –  dwie koperty listowe (małe) zaadresowane na adres kandydata (bez znaczków),

  –  zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych 
    w wyznaczonym przez dziekanat terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu 
    składania dokumentów),

  –  potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów.

Kandydat na studia I i II stopnia składa 
następujące dokumenty:

zgłoszenie elektroniczne kandydata 
wysłanie formularza dla kandydatów na stronie 
internetowej www.asp.waw.pl w zakładce 
Rekrutacja/Rekrutacja online 

przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów 
na magisterskie studia niestacjonarne ZAOCZNE 

wywieszenie list osób dopuszczonych 
do autoprezentacji

autoprezentacja

wywieszenie listy osób przyjętych 
na niestacjonarne studia magisterskie ZAOCZNE 

3 – 18 września 2018

19 września 2018  
godz. 14.00 – 18.00

20 września 2018  
godz. 10.00 – 14.00 

24 września 2018   
ok. godz. 16.00                

26 września 2018  
od godz. 10.00
 
27 września 2018
ok. godz. 13.00   

Studia II stopnia (magisterskie zaoczne) 

zgłoszenie elektroniczne kandydata 
wysłanie formularza dla kandydatów na stronie 
internetowej www.asp.waw.pl w zakładce 
Rekrutacja/Rekrutacja online 

przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów 
na magisterskie studia niestacjonarne oraz 
przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień 
na magisterskie studia niestacjonarne

wywieszenie listy osób przyjętych 
na niestacjonarne studia magisterskie

3 – 9 września 2018

10 września 2018  
godz. 14.00 – 18.00

11 września 2018  
godz. 10.00 – 14.00 
 
18 września 2018
ok. godz. 16.00   

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia I stopnia (licencjackie)

zgłoszenie elektroniczne kandydata, 
wysłanie formularza dla kandydatów na stronie 
internetowej www.asp.waw.pl w zakładce Rekrutacja/
Rekrutacja online  

przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów 
na licencjackie studia niestacjonarne

wywieszenie listy osób dopuszczonych 
do autoprezentacji

autoprezentacja

wywieszenie listy osób zakwalifikowanych 
na I rok studiów

9 –19 lipca 2018

20 lipca 2018  
godz. 14.00 – 18.00

23 lipca 2018 
godz. 10.00 – 14.00 

25 lipca 2018
ok. godz. 16.00  

27 lipca 2018 
od godz. 10.00 

30 lipca 2018 
ok. godz. 16.00
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zgłoszenie elektroniczne kandydata, 
wysłanie formularza dla kandydatów na stronie 
internetowej www.asp.waw.pl w zakładce 
Rekrutacja/Rekrutacja online  

przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów 
na licencjackie studia niestacjonarne

wywieszenie listy osób dopuszczonych 
do autoprezentacji

autoprezentacja

wywieszenie listy osób zakwalifikowanych 
na I rok studiów

7 – 10 września 2018

11 września 2018  
godz. 14.00 – 18.00

12 września 2018 
godz. 10.00 – 14.00 

18 września 2018
ok. godz. 16.00  

20 września 2018 
od godz. 10.00 

21 września 2018 
ok. godz. 16.00
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TERMINY


