STUDIA NIESTACJONARNE kierunek: FOTOGRAFIA
informacje ogóle i rekrutacja
• Na studiach pierwszego stopnia kształcenie trwa 3 lata (6 semestrów) w systemie wykładów i
ćwiczeń, konsultacji i kończy się egzaminem dyplomowym;
• Na studiach drugiego stopnia kształcenie trwa 2 lata (4 semestry) w systemie wykładów i ćwiczeń,
konsultacji i kończy się egzaminem dyplomowym;
• każdy semestr (oprócz semestru szóstego na studiach pierwszego stopnia i czwartego na
studiach drugiego stopnia) kończy się kilkudniową wyjazdową sesją egzaminacyjną. Koszty
dojazdu oraz pobytu na sesji nie są zawarte w czesnym. Udział w wyjazdowej sesji
egzaminacyjnej jest obowiązkowy.
• Zajęcia odbywają się w piątki (godziny popołudniowe), soboty i niedziele.
• Odpłatność za rok akademicki wynosi w roku akademickim 2019/2020 7.400 zł (płatne w czterech
ratach po 1.850 zł)

REKRUTACJA:
studia niestacjonarne pierwszego stopnia
kierunek: FOTOGRAFIA
specjalność: FOTOGRAFIA
specjalność: FOTOGRAFIA EDYTORSKA
02.03 - 23.06. 2019 - składanie ankiet kandydatów na studia niestacjonarne (online)
30.06.2019 godz. 9.00 - sprawdzian kwalifikacyjny
28.09.2019 - sprawdzian kwalifikacyjny (drugi nabór)
Sprawdzian kierunkowy dla specjalności: Fotografia i Fotografia Edytorska na studiach
niestacjonarnych składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata portfolio (teczki
prac), zawierającego prace fotograficzne w formie odbitek lub wydruków - do 20 prac
fotograficznych (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii).
opłata: 150 zł (na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty)
Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

studia niestacjonarne drugiego stopnia
kierunek: FOTOGRAFIA
02.03 - 23.06. 2019 - składanie ankiet kandydatów na studia niestacjonarne (online)
29.06.2019 godz. 9.00 - sprawdzian kwalifikacyjny
28.09.2019 - sprawdzian kwalifikacyjny (drugi nabór)
Sprawdzian kierunkowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych składa się z rozmowy
kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac z zakresu fotografii i mediów pokrewnych - do 20
prac (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii lub innych elementów), ze
szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej. Kandydat może dodatkowo
zaprezentować dokumentację innej działalności związanej z kierunkiem studiów (np. aktywność
kuratorska, publikacje, dorobek zawodowy itp.).
opłata: 150 zł (na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty)
Zasady składania dokumentów na: http://uap.edu.pl/rekrutacja/

