
ZASADY REKRUTACJI

NA KIERUNEK

BIŻUTERIA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat    

 Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2022 r.

 Przebieg egzaminu wstępnego:*

1 część: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2 część: przegląd prac kandydata/teczka

3 część: egzamin praktyczny - zadanie projektowe

*  Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie

uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi zostaną zadane ogólne pytania dotyczące podstawowych

umiejętności plastycznych i przemyśleń na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym

uwzględnieniem wzornictwa i biżuterii.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest zaprezentować także swoje autorskie

prace (Przegląd prac kandydata / teczka).

Przegląd prac kandydata / teczka ma zawierać oryginalne prace:

(określona ilość prac jest minimalną ilością, teczka z mniejszą ilością prac nie będzie brana pod uwagę)

1) minimum 5 prac malarskich wykonanych w dowolnej technice malarskiej, w oryginale w formacie

min. 50 cm x 70 cm

2) minimum 10 prac rysunkowych studyjnych postaci lub martwej natury wykonanych w dowolnej

technice rysunkowej, w oryginale w formacie min. 50 cm x 70 cm

3) minimum  10 prac manualnych wykonanych  dowolną  techniką  (np.  biżuteria,  tkanina,  ceramika,

fotografia,  rzeźba,  instalacja,  grafika  użytkowa,  grafika  artystyczna,  prace  projektowe,  rzemiosło

artystyczne, inne prace przestrzenne, multimedia itp.).

!!!uwaga!!! W części teczki: „prace manualne” - prace z biżuterii nie są konieczne, jeżeli kandydat nigdy

nie wykonywał tego typu prac. Kandydat powinien zaprezentować minimum 10 prac z innych dziedzin, które

zaprezentują go z jak najlepszej strony.

Wszystkie  prace  muszą  być  dostarczone  osobiście  w  oryginalnej  formie.  Dopuszcza  się  prezentacje

fotograficzną części prac w szczególnych przypadkach np.: prac wielkoformatowych tj. rzeźba, tkanina itp.

W  przypadku  prezentacji  prac  multimedialnych,  kandydat  zobowiązany  jest  do  prezentacji  pracy  na

własnym komputerze. 
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Egzamin praktyczny - zadanie projektowe

Kandydat zostanie poproszony o wykonanie formy przestrzennej, będącej odpowiedzią na zadany problem

projektowy. Treść zadania zostanie podana na początku egzaminu przez komisję rekrutacyjną w terminie

określonym harmonogramem rekrutacji.

Obowiązkiem  kandydata  jest  samodzielne  zrealizowanie  projektu  według  instrukcji  podanych  w  treści

zadania.

Efekty  realizacji  zadania  projektowego  kandydat  pozostawia  do  oceny  komisji  rekrutacyjnej  wraz

z załącznikami:

• Gotowa forma przestrzenna/realizacja

• Szkice koncepcyjne 

• Krótki opis koncepcji

Przeglądu  prac  oraz  zadania  projektowego,  a  także  oceny  kandydata  dokonuje  Komisja  rekrutacyjna

kierunku biżuteria studia stacjonarne I stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 20 pkt. 

przegląd prac kandydata/ teczka              40 pkt.

przegląd zadania projektowego kandydata 40 pkt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

razem                                       100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi 25.
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