

Data wpływu  …………………….

Nr …………………………
                                                                

AKADEMIA  SZTUK  PIĘKNYCH  IM. JANA  MATEJKI  W  KRAKOWIE
Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

P O D A N I E
                             
Proszę o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
	
Program kształcenia: sztuki piękne / sztuki projektowe / konserwacja i restauracja dzieł sztuki *


I. KANDYDAT

1. Nazwisko: ..................................................................... Imiona: ........................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................................

3. Imię ojca: ....................................................... Imię matki: ……………………………………………
    
4. Adres stałego zamieszkania: kod pocztowy _ _ - _ _ _  miejscowość: ................................................

ulica: ......................................................................................................  nr: ............................................ 


5. Adres do korespondencji: kod pocztowy _ _ - _ _ _  miejscowość: ......................................................

ulica: ....................................................................................................... nr: ........................................... 

tel. kontaktowy: ................................................... e-mail: .........................................................................

6. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny dokument stwierdzający uprawnienia, w  zgodzie z Uchwałą rekrutacyjną §5 pkt.5 (uczelnia, rok ukończenia) 
..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
7. Seria i numer dowodu osobistego                                                
8. PESEL                                                                             

9. Cudzoziemcy: seria i nr paszportu, obywatelstwo ................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………....


Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.    



...........................................     dnia ....................................... r.   ...............................................................
            (miejscowość)                                                                                                                         (podpis kandydata)






II. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Życiorys 
2. Portfolio zawierające fotograficzną dokumentację dorobku artystycznego wraz z opisem dzieł 
w zakresie uprawianej dyscypliny artystycznej w postaci pliku PDF zapisanego na płycie CD lub nośniku USB.
3. Opis problematyki i zakresu projektu artystyczno-badawczego (konspekt, założenia, kierunek badań)
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzenie kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
5. Wykaz osiągnięć rozumianych jako: udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
	udział w wystawach lub działaniach artystycznych zbiorowych i indywidualnych, z podaniem miejsc i sposobów upowszechniania,

udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych, zagranicznych i krajowych;
6.Suplement do dyplomu lub uwierzytelniony przez dyplomującą kandydata uczelnię opis studiów lub uwierzytelniony odpis z indeksu
8. Kserokopia dowodu osobistego/paszportu 
9. Orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności  /tak, nie */


*
właściwe podkreślić







                                                                                                                     ………………………………………………………
                                                                                                                                                   data i podpis kandydata


