
REKRUTACJA 

Terminy:

Składanie dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne:
Do dnia 14 września  2017 r.

Sprawdzian kwalifikacyjny: 
20 września 2017 r. 

Dokumenty przyjmuje:

Dział Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Bud. C pokój  406 i 407 (IV piętro) Pl. Wielkopolski 9
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00
tel. 61/853 00 18 wew. 122 i 123

Dokumenty można również wysłać pocztą na adres (liczy się data wpływu do UAP):

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dział Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Spis dokumentów:

1. Ankieta  osobowa  (druk  dostępny  na  stronie  internetowej  Uniwersytetu
Artystycznego  
w  Poznaniu)  określająca  wydział  oraz  kierunek  ukończonych  studiów  wraz  
z życiorysem stanowiącym integralną część ankiety.

2. Lista  udokumentowanej  aktywności  artystycznej  zawierająca  wykaz  osiągnięć
artystycznych  lub  projektowych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  otrzymanych
nagród,  stypendiów  twórczych,  udziału  w  wystawach  zbiorowych  konkursach,
plenerach, ruchach artystycznych oraz odbywanych staży.

Należy ze sobą przynieść na sprawdzian kwalifikacyjny:
Autorską dokumentację artystyczną  lub projektową w formie wydruku (portfolio)  lub
jeżeli  rodzaj  twórczości  tego  wymaga  -  autorską  dokumentację  artystyczną  lub
projektową w formie prezentacji multimedialnej (prace powstałe od uzyskania stopnia
magistra lub powstałe poza programem realizowanym w ramach studiów I i II stopnia
na uczelni artystycznej – dorobek wykraczający poza program studiów I i II stopnia,

3. Krótki pisemny opis zainteresowań i planów  artystyczno - projektowo - badawczych 
w  kontekście  przewidywanej  pracy  doktorskiej  wraz  ze  wskazaniem  Wydziału  i
dyscypliny, na którą kandydat aplikuje.

4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Dyplom  ukończenia  studiów  wyższych  z  tytułem  zawodowym  magistra  (oryginał,

odpis  lub  kopia),  w  Polsce  lub  inny  dokument  ukończenia  studiów  wyższych  za



granicą,  uznany,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  za  równorzędny  z  polskim
dyplomem studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia).

Dokumenty z pkt. 2-5 kandydat jest zobowiązany złożyć wraz z ich kserokopiami.
6. Trzy aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu

osobistego (opisane imieniem i nazwiskiem).
7. Jedna  mała  koperta  zwrotna  wraz  ze  znaczkiem  pocztowym  ,  zaadresowana  do

kandydata, koniecznie z kodem pocztowym.
8. Dowód opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny (wysokość opłaty 85 zł).

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział w Poznaniu
62 1090 1362 0000 0001 0786 3939
z dopiskiem: opłata za sprawdzian kwalifikacyjny studia doktoranckie

_______________________________________________________________________________________

Sprawdzian kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  20 września  2017 r.  od godz. 10.00

Należy ze sobą przynieść: 

 Dowód osobisty lub paszport,

 Autorską dokumentację artystyczną  lub projektową w formie wydruku (portfolio)  lub
jeżeli  rodzaj  twórczości  tego  wymaga  -  autorską  dokumentację  artystyczną  lub
projektową w formie prezentacji multimedialnej (prace powstałe od uzyskania stopnia
magistra lub powstałe poza programem realizowanym w ramach studiów I i II stopnia
na uczelni artystycznej – dorobek wykraczający poza program studiów I i II stopnia,

 Listę  udokumentowanej  aktywności  artystycznej  lub  projektowej  zawierającą  wykaz
osiągnięć artystycznych lub projektowych

 O terminie (godzinie) i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 Do  sprawdzianu  dopuszczeni  zostaną  tylko  ci  kandydaci,  którzy  złożyli  komplet

wymaganych  dokumentów  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  14  września  2017  r.
___________________________________________________________________________________________

Ocenie podlegają trzy elementy sprawdzianu wymienione poniżej:

1) Autorska  dokumentacja  artystyczna  lub  projektowa obejmująca  przede  wszystkim
prace  powstałe  od  uzyskania  stopnia  magistra  lub  powstałe  poza  programem
realizowanym  w  ramach  studiów  I  i  II  stopnia  na  uczelni  artystycznej  -  dorobek
wykraczający poza program studiów I i II stopnia 

2) Lista udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierająca wykaz
osiągnięć artystycznych lub projektowych.

3) Rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy autoprezentacji oraz problematyki planowanej pracy
doktorskiej, zainteresowań i planów artystyczno-projektowo–badawczych, a ponadto
ma  na  celu  uzyskanie  szczegółowych  informacji  o  osiągnięciach  zawodowych
kandydata.



Limit  przyjęć  na  rok  akademicki  2017/2018  to  jedna  osoba  na  każdą  katedrę
prowadzącą kierunek z obszaru sztuki z każdego Wydziału.
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