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1. Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, który prowadzi Studia Podyplomowe Master of
Graphic Arts. Kadencja Komisji trwa od momentu powołania do momentu upłynięcia terminu
wnoszenia odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Rektora.

2. Szczegółowy skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji
Rekrutacyjnych, zasady powoływania i działania Komisji Rekrutacyjnych określa Regulamin
Komisji Rekrutacyjnych wprowadzony Zarządzeniem Rektora

3. Postępowanie rekrutacyjne na Studia Podyplomowe Master of Graphic Arts na Wydziale
Grafiki przeprowadzane jest w dwóch etapach:

Etap I. Kandydat przedstawia swoją sylwetkę oraz określa kierunek swojego potencjalnego
dalszego rozwoju artystyczno-naukowego. Komisja rekrutacyjna dokonuje przeglądu
nadesłanych dokumentów i na podstawie załączonego portfolio dokonuje oceny, przydzielając
punkty za:
• oryginalność,
• innowacyjność,
• potencjał rozwojowy,
• profesjonalizm i kompetencje.

Etap II. Komisja dokonuje selekcji na podstawie autoprezentacji biorąc pod uwagę zdolność
kandydata do nawiązania merytorycznej dyskusji w odniesieniu do jego działalności
artystycznej przedstawionej i dokumentowanej w portfolio.

4. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra w
dziedzinie sztuk pięknych lub – w przypadku uczelni zagranicznych – równorzędny oraz
posiada istotny dorobek artystyczny lub naukowy.

5. Kandydaci na Studia Podyplomowe Master of Graphic Arts zobowiązani są do wypełnienia
formularza zgłoszeniowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata oraz
umieszczenie w nim cyfrowej kolorowej fotografii z własnym wizerunkiem o wymiarach 20
mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)

6. Kandydaci zobowiązani do przesłania poprzez system IRK portfolio cyfrowego w pliku PDF
(format 1280x800 px, orientacja pozioma, rozdzielczość 150 dpi. Zawartość i objętość zależy
od decyzji Kandydata. Dodatkowo można wgrać pliki video)



7. Punktacja:

I Etap – maksymalnie 30 pkt., aby przejść do II etapu Kandydat musi uzyskać min. 15 pkt.

II Etap – maksymalnie 30 pkt.
Zakwalifikowani na studia zostaną Kandydaci z minimalną ilością 30 pkt., przy czym z
każdego z etapów kandydat musi wynieść nie mniej niż 15 pkt.

8. Oprócz portfolio Kandydat zobowiązany jest do nadesłania następujących dokumentów:
- dyplom ukończenia studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych) – skan
- dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na nr konta: 31 1240 6292 1111 0011 1797
3153 z dopiskiem: Studia podyplomowe WG + imię i nazwisko kandydata.

9. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia
– ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia – Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru
i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

10. Na studia może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym,
- zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

11. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

12. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

13. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie 14
dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

14. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na
studia doktoranckie, określonych niniejszym Regulaminem.


