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Wydział

Rzeźby

Kierunek

rzeźba

Poziom i forma studiów

jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Czas trwania studiów

10 semestrów

EGZAMIN WSTĘPNY

Przegląd i ocena prac
online

Rozmowa kwalifikacyjna
online

1. Kandydaci przesyłają Komisji Rekrutacyjnej portfolio
zawierające:
− zdjęcia rzeźb (w tym minimum 3 przykłady studium z
natury), kompozycje przestrzenne, projekty własne,
− zdjęcia prac rysunkowych (w tym min. 3 przykłady studium
aktu), szkice (w różnych technikach) Prace powinny być
bezwzględnie podpisane
− zdjęcia prezentujące szeroko rozumianą działalność
artystyczną z zakresu m.in.: fotografii, grafiki,
projektowania graficznego, malarstwa, działań
multimedialnych, itp.
2. Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
format plików .jpg , wymiar: długość krótszej krawędzi
fotografii min 1920 pikseli, rozdzielczość 72dpi. Nazwy wg
schematu: NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np.
NowakJan01.jpg). Kandydat jest również zobowiązany do
załączenia listy z opisem prac. Dokument *.doc lub *.pdf
opisany nazwiskiem i imieniem, numeracja - kolejność
zgodna z numeracją w nazwach plików, rok powstania,
wymiary (wysokość , szerokość), opis techniki wykonania,
tytuł (jeżeli jest). Kandydaci przesyłają portfolio z
wykorzystaniem systemu informatycznego udostępnionego
przez uczelnię.
Kandydat omawia przesłane portfolio.
Komisja zadaje pytania nawiązujące do prac oraz dotyczące
szeroko pojętej wiedzy i świadomości kandydata z zakresu
zagadnień związanych z wybranym kierunkiem studiów.
Rozmowa jest sprawdzianem wiedzy kandydata o zjawiskach
z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, literatury, muzyki kojarzenia różnych form zjawisk artystycznych, a także okazją
do prezentacji własnych inspiracji i preferencji artystycznych.
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się za pomocą
udostępnionego przez uczelnię systemu informatycznego.

PUNKTACJA

Przegląd prac i rozmowa
kwalifikacyjna

Kandydat może uzyskać maksymalnie 80 punktów:
przegląd prac: maksymalnie 40 punktów, minimalnie 15
punktów
rozmowa kwalifikacyjna: maksymalnie 40 punktów,
minimalnie 15 punktów

Ocenie podlegają dwie części egzaminu. Łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 80
punktów. Egzamin wstępny na kierunek rzeźba jest zdany, jeżeli w trybie postępowania
kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 30 punktów, w tym co najmniej 15 punktów
za przegląd prac i co najmniej 15 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.
W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów za egzamin,
o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za
prezentację prac (teczka).

