SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY
STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
/ 3-letnie licencjackie /
WYDZIAŁ GRAFIKI i KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Kierunek: grafka
specjalność: projektowanie grafczne
• Studia trwają 3 lata i kończy je egzamin dyplomowy.
• Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
• Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
• Kandydatów zakwalifkowanych na pierwszy rok studiów obowiązuje uiszczenie opłaty
wpisowej. W roku akad. 2016/2017 opłata wpisowa wynosiła 400 zł.
• Odpłatność za jeden rok studiów w roku akad. 2017/2018 wynosi 6.200 zł.
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
Komplet dokumentów należy złożyć w dniach 17 – 19 maja 2017 roku w godz: 10.00-15.00 w
dziekanacie studiów niestacjonarnych – Pok. 404, Plac Wielkopolski 9. Dokumenty można
również przesłać pocztą w dniach 15 – 24 maja (decyduje data stempla pocztowego).
SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY
Sprawdzian kwalifkacyjny o charakterze konkursowym odbędzie się w sobotę 1 lipca 2017 w
gmachu UAP przy Al. Marcinkowskiego 29. Szczegółowe informacje kandydaci, którzy złożyli
dokumenty otrzymają drogą pocztową.
Do sprawdzianu kwalifkacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli komplet
dokumentów w wymaganym terminie tj. do 19 maja 2017 roku (do 24 maja za pośrednictwem
poczty).
Sprawdzian kwalifkacyjny polega na autoprezentacji kandydata oraz omówieniu wykonanych
przez niego przedłożonych prac domowych, dokumentacji artystycznej i zawodowej w postaci
drukowanego lub cyfrowego portfolio. Kandydat przedstawia prace domowe (rysunek, malarstwo,
projekty grafczne, wydruki komputerowe – łącznie do 20 wszystkich prac). Kandydat może
również zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych.
Autoprezentacja ma wykazać także zdolności intelektualne i może być okazją do
zaprezentowania wiedzy o sztuce i kulturze, zwłaszcza w kontekście dyscypliny, którą chce
studiować kandydat.
Na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym.
Opłata za sprawdzian kwalifkacyjny w roku akademickim 2017/2018 wynosi 150 zł.
Kandydaci dokonują wpłat na podane niżej konto:
Bank Zachodni WBK S.A. VI O/ Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem Wydział Grafki i Komunikacji Wizualnej - studia niestacjonarne pierwszego stopnia)
Ogłoszenie wyników osób zakwalifkowanych 04.07.2017 r.
Ogłoszenie wyników osób przyjętych 06.07.2017 r.

Składanie odwołań do 31.07.2017 do godz. 9.00 w Rektoracie UAP, pokój 209.
Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej odwołań 31.07.2017 godz.10.00.
W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, Uczelnia ogłosi drugi nabór na Wydział Grafki i
Komunikacji Wizualnej - studia niestacjonarne.
Planowane terminy II naboru:
Składanie dokumentów I połowa września 2017
Sprawdzian kwalifkacyjny II połowa września 2017

Informacji dotyczących studiów, sprawdzianu kwalifkacyjnego udziela:
Dziekanat Wydziału Grafki i Komunikacji Wizualnej – studia niestacjonarne , pokój 404, bud. C
Plac Wielkopolski 9, tel. 61 853 00 18 wew. 121.
Czynny: od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 14.00.

