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Kierunki:

Sztuki Wizualne
studia pierwszego stopnia
(3-letnie)

Sztuki Wizualne
studia drugiego stopnia
(2-letnie)

Grafika
studia jednolite magisterskie
(5-letnie)



Sztuki 
Wizualne



Profil studiów:
Ogólnoakademicki

Tytuły zawodowe 
uzyskiwane przez absolwenta:

licencjat
(po trzech latach studiów 
pierwszego stopnia)

magister
(po dwóch latach studiów 
drugiego stopnia)



Sztuki Wizualne
studia pierwszego stopnia 
(3-letnie)

Specjalności:

Ma|arstwo i Rysunek

Formy Projektowe 
i Multimedia



Sztuki Wizualne
studia drugiego stopnia
(2-letnie)

Specjalności:

Malarstwo i Rysunek

Formy Projektowe 
i Multimedia



Malarstwo i Rysunek











Sfl'HI łWlKE grafika
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Absolwent kierunku Sztuki Wizualne
o specjalności Formy Projektowe i Multimedia 
nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności 
m.in. z zakresu:

• tworzenie wizualizacji i modelowania 
przestrzeni i obiektów 3D

• rejestracji, obróbki i montażu obrazu video, 
montażu nieliniowego video, filmowych 
efektów specjalnych

• tworzenia grafiki komputerowej

• grafiki edytorskiej oraz usług DTP

• form przestrzennych

Absolwent kierunku Sztuki Wizualne 
o specjalności Malarstwo i Rysunek nabędzie 
dodatkowo wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

• technik i technologii malarstwa i rysunku

• malarstwa sztalugowego

• malarstwa w architekturze

• malarstwa i rysunku eksperymentalnego

• działań interdyscyplinarnych

• komunikacji wizualnej





Rekrutacja



Zasady rekrutacji na kierunek

Sztuki Wizualne
studia pierwszego stopnia (3-letnie, licencjackie)

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego 
jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub innego dokurnertu 
uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia.

Egzamin wstępny
Egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia artystyczne:
• rysunek (studium postaci),
• do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) 

lub rzeźba (studium głowy),
. . । . ....• zadanie kompozycyjno-projektowe

Uwaga! Stosuje się następującą skalę punktów:
- rysunek: od 0 do 15 pkt.
- malarstwo lub rzeźba: od 0 do 15 pkt.
- zadanie kompozycyjno-projektowe: od 0 do 15 pkt.



Zasady rekrutacji na kierunek

Sztuki Wizualne
studia drugiego stopnia (2-letnie, magisterskie)

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata: 
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich lub równorzędnych np. Bachelo* degree.

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym:
Ocena dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji 
oryginalnych prac plastycznych (w ilości 10 do 15) oraz innych dokonań 
artystycznych. Dodatkowo kandydaci składają w/w dokumentację 
w formie cyfrowej na płycie CD.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat własnej 
twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu 
do wiedzy z zakresu sztuki i kultury odpowiadającej kompetencjom jakie 
posiadają absolwenci na tym kierunku.

Stosuje się następującą skalę punktów:
- dorobek artystyczny kandydata: od 0 do 15 punktów,
- rozmowa kwalifikacyjna: od o do 15 punktów.





p l Grafika





Grafika
jednolite magisterskie
(5-letnie)

Profil studiów:
Ogólnoakademicki

Tytułzawodowe uzyskiwany 
przez absolwenta:

magister



Studia na kierunku grafika to studia jednolite 
magisterskie, których program kształcenia trwa 
5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Wykształceni wykwalifikowani graficy, będą 
dysponować nie tylko wiedzą, ale przede 
wszystkim rozległymi umiejętnościami 
m. in. z zakresu: grafiki warsztatowej, 
projektowania, rysunku, malarstwa, 
grafiki 3d, multimediów.

Studenci w całym toku kształcenia zetkną się 
z szeregiem zajęć praktycznych oraz 
warsztatowych, które będą rozwijać ich 
zdolności artystyczne.

W semestrze 7 studeirt/tlca wybiera po jednej 
pracowni dyplomowej z grupy przedmiotów 
kierunkowych do wyboru:

Magisterska Pracownia Artystyczna:
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Pracownia multimedialna

Magisterska Pracownia Artystyczna:
Pracownia grafiki warsztatowej druku wypukłego
Pracownia grafiki warsztatowej druku wklęsłego 
Pracownia grafiki warsztatowej druku płaskiego 
Pracownia grafiki warsztatowej druku cyfrowego



Pięcioletnia edukacja artystyczna 
na kierunku grafika przygotowuje 
absolwentów do pracy w agencjach 
reklamowych, wydawnictwach, galeriach 
sztuki, instytucji kulturalnych oraz do 
indywidualnej działalności projektowe, 
i artys^czne w zakresie projektowania 
graficznego, projektowania 3D 
i grafiki warsztatowej.

Absolwenci kierunku grafika to nie tylko artyści, 
lecz także rzemieślnicy, którzy zatrudnić mogą się 
w praktycznie każdym sektorze gospodarczym. 
Absolwent może współpracować z instytucjami 
i przedsiębiorstwami, którym zależy na promocji 
oraz reklamie, pracować w agencjach marketingo
wych, kreatywnych, czy reklamowych. Graficy 
znajdą kreatywne zatrudnienie w szeroko rozumia
nej przestrzeni kulturalnej na arenie nie tylko 
lokalnej, ale i międzynarodowej.







Rekrutacja

imwi



Zasady rekrutacji na kierunek

Grafta
studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest 
posiadanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu 
uprawniającego do podjęcia studiów jednolitych magisterskich.

Egzamin wstępny
Egzamin praktyczny sprawdzamy ^dolniema artystyczne:
• rysunek (studium postaci),
• do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) 

lub rzeźba (studium głowy),
• zadanie kompozycyjno-projektowe

Uwaga! Stosuje się następującą skalę punktów:
- rysunek: od 0 do 15 pkt.
- malarstwo lub rzeźba: od 0 do 15 pkt.
— zadanie kompozycyjno-projektowe: od 0 do 15 pkt.





Wszystkim kandydatom 
na studia artystyczne 
w naszym Instytucie 
życzymy realizacji marzeń 
związanych ze sztuką 
oraz bardzo dobrych wyników 
egzaminów wstępnych.
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