Dzień Otwartych Drzwi Szkoły
Online 2022
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwartych
Drzwi Szkoły w piątek 29 kwietnia 2022
roku, w godzinach 10:00 – 15:00.
Na naszym profilu Instagram opowiemy o naszej szkole,
specjalizacjach i pokażemy prace tegorocznych dyplomantów.
Będziemy także odpowiadać na pytania dotyczące rekrutacji,
egzaminu wstępnego i nauki w liceum plastycznym. Więcej
informacji dla kandydatów w zakładce:
O SZKOLE REKRUTACJA 2022/2023 – link do artykułu na stronie
ZSP w Lublinie
Instagram: @lplublin
Facebook, Liceum Plastyczne w Lublinie – link do strony na
facebook.com
Zachęcamy też do obejrzenia filmu o naszej szkole: Film na na
youtube.com
Harmonogram Dnia Drzwi Otwartych Online 2022 – link do pliku
.pdf 357 KB

Warsztaty kompozycji herbat i
ziół

W kwietniu klasa II A wzięła udział w
warsztatach komponowania herbat i ziół
zorganizowanych w ramach dni otwartych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Zajęcia prowadziła pani Mirosława Chwil.
dr hab. Profesor uczelni w Katedra
Botaniki i Fizjologii Roślin.
Celem
przedsięwzięcia
było
zapoznanie
uczniów
z
synergistycznym działaniem ziół oraz ukazanie walorów
zdrowotnych odpowiednio skomponowanych herbat i naparów.

tekst, fot., Tomasz Banaszkiewicz

Dzień Otwarty Historii Sztuki
KUL – 22.04.2022
Dzień Otwarty Historii Sztuki: „SZTUKA NA
CZASIE – CZAS NA HISTORIĘ SZTUKI KUL”

22.04.2022 (piątek)
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
link do artykułu na stronie www Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II

Kurs
przygotowawczy
na
Wydział Wzornictwa ASP w
Warszawie
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na
studia
licencjackie
specjalności
Projektowanie Produktu i Komunikacji
Wizualnej oraz specjalność Projektowanie
Ubioru. Kurs rusza już w najbliższą sobotę.
Informacje o zjęciach, procedury, opłaty znajdują się na
stronie internetowej wzornictwo.asp.waw.pl w zakładce
Kandydaci/Kursy i konsultacje – link.
Plakat z informacjami o kursie – link do pliku .pdf 282 KB

Wirtualny Dzień Otwarty ASP w

Gdańsku
Zapraszamy
uczelnią!

Was

na

spotkanie

z

naszą

Jeśli myślicie o studiowaniu malarstwa, architektury,
wzornictwa, rzeźby, intermediów czy grafiki… poznajcie gdańską
Akademię Sztuk Pięknych! To największa i najstarsza uczelnia
artystyczna w północnej Polsce, położona w centrum Gdańska –
miasta wolności.
15 grudnia 2021 r. w godz. 19.00-21.00 odbędzie się u nas
Wirtualny Dzień Otwarty – link do wydarzenia na stronie ASP w
Gdańsku.

Konsultacje dla
UAP w Poznaniu

kandydatów

Zapraszamy na konsultacje i przegląd portfolio
dla kandydatów Uniwersytetu Artystycznego im.
Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w Poznaniu.

Terminy
19.05 / środa / godz.15:00
26.05 / środa / godz.15:00

2.06 / środa / godz.15:00
9.06 / środa / godz.15:00
Zapisy i informacje
rzezba.prodziekan@uap.edu.pl
www.rzezba-uap.pl – link do Wydziału Rzeźby UAP w Poznaniu
www.uap.edu.pl – link do UAP w Poznaniu
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pod koniec kwietnia zapraszamy kandydatów, rodziców i
wszystkich zainteresowanych do Zespołu Szkół Plastycznych im.
Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Ze względu na wirtualny
charakter tego wydarzenia prezentujemy dwa filmy:
Lubelski Plastyk – Dzień Otwartych Drzwi 2021 – link do filmu
na You Toube
Po szkole oprowadzała Karolina Moryl z klasy 2c, sekretarz
Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Lublinie. Film niedostępny
WCAG 2.0.
Autorzy filmu: uczniowie z klasy 2c; montaż filmu: Zuzanna
Wyroślak

Film o Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida
w Lublinie/ Krzysztof Wereński – link do filmu na You Toube

Dzień Otwartych Drzwi online
na Wydziale Rzeźby ASP w
Krakowie
Program – link do pliku .pdf 1,58 MB

Link nr 1 do strony Wydziału Rzeźby z wydarzeniem na facebook

Dni Otwartych
Krakowie

Drzwi

ASP

w

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwartych
Drzwi Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie, które odbędą się
online na Facebooku krakowskiej ASP – link
do strony.
Szczegółowy program poszczególnych wydarzeń dostępny jest na
stronie ASP w Krakowie – link.

