STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ
Kierunek: fotografia
DRUGI NABÓR
• Nauka trwa 3 lata (6 semestrów nauki) w systemie wykładów i ćwiczeń, konsultacji i
kończy się egzaminem dyplomowym.
• Rok akademicki składa się z dwóch 4 miesięcznych semestrów i każdorazowo kończy się
tygodniową sesją zimową i tygodniową sesja letnią.
• Zajęcia odbywają się w piątki (godziny popołudniowe), soboty i niedziele.
• Kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów obowiązuje uiszczenie opłaty
wpisowej. W roku akad. 2017/2018 opłata wpisowa wynosi 400 zł.
• Odpłatność za rok akademicki wynosi w roku akad. 2017/2018 6.900 zł (płatne w czterech
ratach po 1.725 zł).
Informacji dotyczących studiów, sprawdzianu kwalifikacyjnego udziela:
Dziekanat Wydziału Komunikacji Multimedialnej - studia niestacjonarne, pokój 404, bud. C
Plac Wielkopolski 9 tel. 61/ 853 00 18 wew. 121
Czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00 -14.00.
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:
W dniach 6 - 8.09.2017 roku w wyżej wymienionych godzinach dziekanat przyjmuje
dokumenty od kandydatów na studia.
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 6 - 8.09.2017 roku /decyduje
data stempla pocztowego/.

SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY odbędzie się w dniu 23.09.2017 roku.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

26.09.2017 roku.

Sprawdzian kwalifikacyjny polega na autoprezentacji kandydata oraz omówieniu
wykonanych przez niego przedłożonych prac własnych (powiększenia, naświetlenia lub
wydruki fotograficzne, łącznie do 20 prac, cykl zdjęć może być potraktowany jako jedna
praca).
Kandydat może także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub
zawodowych w postaci drukowanego lub cyfrowego portfolia.

Autoprezentacja ma wykazać także zdolności intelektualne i może być okazją do
zaprezentowania wiedzy o sztuce i kulturze, zwłaszcza w kontekście dyscypliny, którą chce
studiować kandydat.
O terminie sprawdzianu (dzień i godzina) kandydaci zostaną powiadomieni listownie.
Do sprawdzianu zostaną dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów
w wymaganym terminie.
Na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym.
Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny wynosi 150 zł.

Kandydaci dokonują wpłat na podane niżej konto:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział w Poznaniu
nr 65 1090 1362 0000 0001 0467 3361
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny Wydz. Komunikacji Multimedialnejstudia niestacjonarne)

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

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO
STOPNIA :
• ankieta osobowa (dostępna w UAP w Poznaniu oraz w internecie na stronie
www.uap.edu.pl ) określająca wydział oraz kierunek studiów wraz z życiorysem
stanowiącym integralną część ankiety,
• kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za
zgodność),
* zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego – w
przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych
(IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem
dojrzałości,
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu celem
potwierdzenia za zgodność),
• kserokopia dowodu osobistego,
• zgoda macierzystej uczelni na podjęcie studiów na drugim kierunku,
• 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych (opisane imieniem i nazwiskiem),
• dwie małe koperty zwrotne zaadresowane do kandydata, koniecznie z
kodem pocztowym,
• dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 150 zł

Kandydaci przyjęci na I rok studiów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
mogą
składać podania o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.
Informacje dostępne są na
stronie www.uap.edu.pl
Druki i składanie podań w Sekcji ds. Socjalno-Bytowych Studentów pok. 410 bud. C Plac
Wielkopolski 9 IV piętro.
- o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych itp. w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2017 r.

Pozostałe informacje:
Kandydaci studiujący na innych uczelniach, w momencie przystąpienia do sprawdzianu w
UAP zobowiązani są dołączyć do dokumentów zgodę macierzystej uczelni na podjęcie
studiów na drugim kierunku.
Kandydaci, którzy będą na liście osób przystępujących do sprawdzianu kwalifikacyjnego
mogą skorzystać z noclegów w Domu Studenckim nr 6 Politechniki Poznańskiej, Poznań
ul.św. Rocha 11 B tel. 61 6652579 , administracja czynna w godz. 7.00-15.00.
Rezerwacja telefoniczna bezpośrednio w DS. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
Odpłatność wg obowiązującego cennika ( w zależności od węzła sanitarnego):
http://www.hstl.put.poznan.pl/index.php?oplaty

