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specjalność: projektowanie graficzne 
 
• Studia trwają 3 lata i kończy je egzamin dyplomowy. 
• Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. 
• Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. 
• Kandydatów zakwalifikowanych 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 (płatne w 4 
ratach). 
 
PRZYJMOWANIE  DOKUMENTÓW 
Komplet dokumentów należy złożyć w dniach 6–8 września 2017 roku  w godz: 
10.00-15.00 w dziekanacie studiów niestacjonarnych – Pok. 404, Plac Wielkopolski 9. 
Dokumenty można również przesłać pocztą w dniach 6–8 września (decyduje data 
stempla pocztowego). 
 
WYKAZ  DOKUMENTÓW 
• wypełniona ankieta osobowa (dostępna w UAP w Poznaniu oraz w internecie na stronie 
www.uap.edu.pl) określająca wydział oraz kierunek studiów wraz z życiorysem, 
• kserokopia dowodu osobistego,  
• kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za 
zgodność),  
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu celem 
potwierdzenia za zgodność),  
• zgoda macierzystej uczelni na podjęcie studiów na drugim kierunku (w przypadku 
podjęcia studiów na innym kierunku),  
• 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),  
• dwie małe koperty zwrotne zaadresowane do kandydata, koniecznie z kodem 
pocztowym,  
• dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 150 zł. 
 
SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY 
Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest skompletowanie 
wymaganych dokumentów i złożenie ich w terminie do 8 września 2017 roku (lub za 
pośrednictwem poczty). 
 
Sprawdzian kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 23 września 2017 w gmachu UAP przy Al. 
Marcinkowskiego 29. (Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną przekazane listownie) 
 
Sprawdzian kwalifikacyjny 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 graficzne, 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 kwalifikacyjny 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 Grafiki i Komunikacji Wizualnej - studia niestacjonarne pierwszego 
stopnia) 
 
Ogłoszenie wyników sprawdzianu: 26.09.2017 r. 
 
Informacji dotyczących studiów, sprawdzianu kwalifikacyjnego udziela: 
Dziekanat Wydziału Grafiki 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. 


