Senatu ASP w Katowicach
Nr 4/2016 z dnia 29. kwietnia 2016 r.
tryb przyjmowania, limity
oraz harmonogram
na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych
w Akade
Katowicach w dziedzinie sztuki plastyczne,
w
, w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa,
projektowania graficznego, w roku akademickim 2016/2017.
STUDIA STACJONARNE
1.
jne jest przeprowadzone w formie konkursu. Konkurs jest
jednoetapowy i obejmuje
:
a)ocena portfolio prac w formie papierowej i elektronicznej,
b)ocena
profesjonalnych,
w
artystycznym itp.
c)przedstawienie programu studiów oraz zakresu i kierunku projektu artystycznobadawczego/projektowo - badawczego, skonsultowanego z opiekunem (konspekt,
nia, kierune
od 2 do 3,5 strony formatu A4).
2.
wynosi 30. Wynik pozytywny to uzyskanie minimum 15 punktów.
rankingowa kand
4. Na studia

lokaty
a I rok studiów doktoranckich
stacjonarnych (lokaty 1-2 w poszczególnych zakresach), z
§ 1.
ust. 6 niniejszej
.

ELEMENTY
OCENIANE
PORTFOLIO *
PRZEDSTAWIENIE
PROGRAMU
STUDIÓW ORAZ
ZAKRESU PROJEKTU
ARTYSTYCZNO BADAWCZEGO
/PROJEKTOWO
BADAWCZEGO **
DOROBEK
ARTSTYCZNY,

W ZAKRESIE
MALARSTWA
0
0

8 pkt
14 pkt

W ZAKRESIE
GRAFIKI
WARSZTATOWEJ
0 8 pkt
0 14 pkt

0

8 pkt

0

8 pkt

W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA
GRAFICZNEGO
0 8 pkt
0 14 pkt

0

8 pkt

1

***
PUNKTACJA (MAX):

30 pkt

30 pkt

30 pkt

Wynik
to minimum 15 punktów, w tym:

pozytywny

PORTFOLIO - minimum 4 punkty,
PROGRAMU STUDIÓW ORAZ ZAKRES PROJEKTU ARTYSTYCZNO BADAWCZEGO
/PROJEKTOWO BADAWCZEGO - minimum 7 punktów,

- minimum 4 punkty.
portfolio prac artystycznych i projektowych w formie papierowej
i elektronicznej
PORTFOLIO *

PROGRAM STUDIÓW ORAZ ZAKRES PROJEKTU ARTYSTYCZNO BADAWCZEGO/
PROJEKTOWO BADAWCZEGO ** skonsultowany z opiekunem pedagogiem

sprawowania opieki naukowo artystycznej nad kandydatem, w formie konspektu,

profesjonalnych, dorobku artystycznego,
projektowego,

STUDIA NIESTACJONARNE
sds, studia doktoranckie, stacjonarne
DZIEDZINA,
DYSCYPLINA,
ZAKRES

FORMA

CZAS TRWANIA
OSOBY

sztuki plastyczne,

sds

3 lata

2

w zakresie grafiki
warsztatowej
sztuki plastyczne,

sds

3 lata

2

w zakresie
malarstwa
sztuki plastyczne,

sds

3 lata

2

sds

3 lata

6

w zakresie
projektowania
graficznego
RAZEM:

2

HARMONOGRAM
REKRUTACYJNEGO NA STUDIA STACJONARNE

DATA

15.06.2016
17.07.2016,
z
sobót i niedziel

29.08. 2016 09.09. 2016
z
sobót i niedziel

12.09. 2016
15.09. 2016

GODZINA

9.00

9.00

15.00

15.00

indywidualnie
zgodnie z
harmonogram.
wywieszonym
na tablicy

HARMONOGRAM
REKRUTACYJNEGO
studia trzeciego stopnia, doktoranckie, stacjonarne dziedzina
sztuki plastyczne
w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa, projektowania
graficznego
w roku akademickim 2016/2017
re

kandydatów, dostarczenie wymaganych
: portfolio, program
studiów oraz zakres projektu artystyczno
badawczego/projektowo badawczego, dorobek artystyczny
z
,
e pedagoga Akademii Sztuk
plastycznych lub stopie
o
artystycznej nad
kandydatem
Biuro Studiów Doktoranckich, Katowice,
ul. Raciborska 37
tel.32 7587 745
re
kandydatów, dostarczenie wymaganych
: portfolio, program
studiów oraz zakres projektu artystyczno
badawczego/projektowo badawczego, dorobek artystyczny
z
,
pedagoga Akademii Sztuk

o
kandydatem
Biuro Studiów Doktoranckich, Katowice,
ul. Raciborska 37
tel.32 7587 745
autoprezentacja kandydata

artystycznej nad

ul. Raciborska 37, Sala Senacka

od 9.00
15.09.2016

16.09.2016

podsumowanie egzaminu
Studiów Doktoranckich
10.00

krutacyjna

Przekazanie
Studiów Doktoranckich
wraz
doktoranckie Rektorowi

11.00
, lista
I rok studiów doktoranckich, stacjonarnych
w
w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa, projektowania
graficznego

3

ul. Raciborska 37
wydawanie dokumentó
i
przyjmowanie
do Rektora ASP w Katowicach na adres:
Biuro studiów doktoranckich, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

4

