
ZASADY REKRUTACJI

NA KIERUNEK

BIŻUTERIA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie  na  studia  stacjonarne  II  stopnia  na  kierunek  biżuteria  mogą ubiegać  się  absolwenci  studiów

I  stopnia,  II  stopnia,  jednolitych  magisterskich  lub  studiów  równorzędnych  na  kierunku  biżuteria  lub  na

kierunkach pokrewnych.

 Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2022 r.

 Przebieg egzaminu wstępnego:*

1 część: zadanie projektowe kandydata

2 część: autoprezentacja - autorskie portfolio kandydata

3 część: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

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

uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Zadanie projektowe

Podczas egzaminu kandydat zobowiązany jest do wykonania planszy zawierającej:

-  Mood board - tablica inspiracji wraz z opisem koncepcji kandydata

- szkice koncepcyjne ukazujące proces myślowy kandydata

- rysunek gotowego projektu

Efekty  realizacji  zadania  projektowego  kandydat  przedstawia  w  trakcie  rozmowy  kwalifikacyjnej  oraz

pozostawia do oceny komisji rekrutacyjnej.

Autoprezentacja - autorskie portfolio kandydata ma zawierać:

• minimum  15 prac  zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach projektowanie

biżuterii, wzornictwo lub kierunkach pokrewnych

• wybór  minimum  5  prac  projektowych  i  artystycznych  zrealizowanych  indywidualnie  lub

w zespołach poza tokiem studiów

• dokumentację  pracy  dyplomowej, zawierającej krótki  opis  koncepcji  pracy  dyplomowej

(maksymalnie  pół  strony  A4)  oraz  do  10  prac  (zdjęcia)  lub  plansz  projektowych  z  kolekcji

dyplomowej, wieńczącej ostatnie studia artystyczne lub projektowe (wraz z dokumentacją procesu

twórczego)

• wykaz dokonań, zawierający wykaz osiągnięć artystycznych, twórczych i/lub zawodowych itp.
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Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci portfolio nie przekraczającego formatu A4.

Kandydat prezentuje swoje autorskie portfolio podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

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

portfolio oraz zrealizowane zadanie projektowe.

Przeglądu autorskiego portfolio oraz zadania projektowego, a także oceny kandydata dokonuje Komisja

rekrutacyjna kierunku biżuteria studia stacjonarne II stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd autorskiego portfolio kandydata                                                                     50 pkt.

przegląd zadania projektowego kandydata                                                                    50 pkt.

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem        50 pkt.

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

razem 150 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi 40.
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