
NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE !!! 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE PLASTYKI 

 

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia I lub II stopnia i chcą 
nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie plastyki, aktualnych problemów sztuki i kultury 
współczesnej. 
            Program studiów zawiera  istotną wiedzę kierunkową, różnorodne ćwiczenia praktyczno-
warsztatowe. Zawiera treści, których realizacja podnosi i doskonali kreatywność  nauczycieli, 
instruktorów i animatorów kultury w zakresie przedmiotu studiów. Zajęcia obejmują szeroki zakres 
ćwiczeń doskonalących znajomość technik i technologii takich dziedzin jak rysunek, malarstwo, 
grafika z elementami projektowania, działania przestrzenne i interdyscyplinarne. Zapoznają słuchaczy 
z formami integracji w obrębie dyscyplin plastyki oraz pracy z dziećmi i młodzieżą, doskonaląc 
działania, których celem jest edukacja i promocja sztuki. 
Przedmioty nauczane na Studiach Podyplomowych prowadzone są przez wybitnych profesorów, 
artystów i teoretyków. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach artystycznych uczelni. 
Nabywane umiejętności rysunkowo-malarskie i podejmowane działania interdyscyplinarne  
doskonalą  własne umiejętności i warsztat pracy słuchaczy, tak znaczące w działaniach edukacyjnych 
i wychowaniu estetycznym. Integralnym elementem zajęć praktycznych jest dziesięciodniowy plener 
plastyczny w Ośrodku Plenerowym UAP w Skokach. 
 

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kwalifikacje zawodowe 
w zakresie przygotowania do prowadzenia edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. 

 
Studia podyplomowe trwają 3 semestry (1,5 roku), zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym 
(zjazdy sobotnio-niedzielne). Studia podyplomowe są płatne - opłaty wnosi się każdorazowo za 
semestr z góry. Opłata w roku akademickim 2014/2015 wynosi 1950,- zł za semestr. 
Przyjęcie na studia zobowiązuje do wpłaty wpisowego w kwocie 400,- zł (do 30 września br.) 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
Al. Marcinkowskiego 29 
60-967 Poznań 
Sekretariat Wydziału Edukacji Artystycznej, pok. 404, bud. C. 
tel. 61 853 00 18 w. 121 
 

 Termin składania dokumentów:  do 12 września 2014 r. 

 Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się 20.09.2014 r. 

Warunki naboru: 

Przed stawieniem się na rozmowę kwalifikacyjną , kandydat jest zobowiązany do: 

1.  Złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej (pok. 
404) w terminie do: 12.09.2014 r., tj: 

 ankieta osobowa; 

 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera, 

 kserokopia dowodu osobistego; 

 3 fotografie (podpisane), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych; 



 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki na obranym kierunku 
wystawione wyłącznie przez lekarza medycyny pracy; 

 dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (opłata ta wynosi 85,- zł.); 
 
2.  Wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w kwocie 85,- zł,  
 

(na konto: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań nr 50 
1090 1362 0000 0000 3601 7904 z dopiskiem: opłata kwalifikacyjna – studia podyplomowe). 

Dodatkowe informacje na temat studiów podyplomowych w dziale Rekrutacja 

 

 

 

 

http://uap.edu.pl/rekrutacja/

