ZASADY REKRUTACJI
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
2018/2019
Wykaz oferowanych studiów:
kierunek studiów

stopień
studiów

czas trwania
studiów w
latach

formy studiów

nowa matura

stara matura

(część pisemna)

(część pisemna)

prawo

jednolite
studia
magisterskie

5

stacjonarny
niestacjonarny

dwa najlepiej zdane dwa najlepiej zdane
przedmioty
przedmioty
próg kwalifikacyjny - próg kwalifikacyjny 60 pkt.
80 pkt.

psychologia

jednolite
studia
magisterskie

5

stacjonarny
niestacjonarny

dwa najlepiej zdane dwa najlepiej zdane
przedmioty
przedmioty
próg kwalifikacyjny - próg kwalifikacyjny 60 pkt.
80 pkt.

psychologia

studia

3

stacjonarny
niestacjonarny

dwa najlepiej zdane dwa najlepiej zdane
przedmioty
przedmioty
próg kwalifikacyjny - próg kwalifikacyjny 60 pkt.
80 pkt.

I stopnia

wzornictwo

studia
I stopnia

4

stacjonarny
niestacjonarny

wynik egzaminu
umiejętności
plastycznych

wynik egzaminu
umiejętności
plastycznych

wzornictwo, studia
prowadzone w języku
angielskim

studia

3,5

stacjonarny

rozmowa
kwalifikacyjna i
ocena portfolio

rozmowa
kwalifikacyjna i
ocena portfolio

4

stacjonarny

wynik egzaminu
umiejętności
plastycznych

wynik egzaminu
umiejętności
plastycznych

zgodnie

stacjonarny

z indywidualną
decyzją
Dziekana

niestacjonarny

przedstawiona
dokumentacja
przebiegu studiów

przedstawiona
dokumentacja
przebiegu studiów

zgodnie z
indywidualną
decyzją
Dziekana

niestacjonarny

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

Architektura

I stopnia

studia
I stopnia

prawo, studia prowadzone
w trybie indywidualnej
organizacji studiów

jednolite
studia
magisterskie

psychologia, studia dla
magistrów i licencjatów,
prowadzone w trybie
indywidualnej organizacji

jednolite
studia
magisterskie

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Wzornictwo:

Egzaminy na kierunek wzornictwo (School of Form) na studia licencjackie stacjonarne oraz
niestacjonarne w języku polskim w roku akademickim 2018/2019 odbędą się w dwóch
etapach.
I ETAP: WARSZTAT REKRUTACYJNY
Już od kwietnia zapraszamy na warsztat rekrutacyjny, diagnozujący Twoje predyspozycje
manualne i kreatywność. Spróbuj swych sił w unikatowych, przygotowanych specjalnie dla
Ciebie zadaniach i ćwiczeniach. Spotkanie poprowadzą wykładowcy School of Form i będzie
ono trwało ok. 1,5 godziny.
II ETAP: ROZMOWA NA PODSTAWIE PORTFOLIO
Przygotuj prezentację, w której pokażesz nam co lub kto Cię inspiruje, jakie masz pasje i
umiejętności, a następnie przyjdź na rozmowę.
Uwaga: na każdym etapie tworzenia portfolio możesz je konsultować z naszymi
wykładowcami podczas odbywających się co miesiąc Śród z Designem – spotkań dla
kandydatów do School of Form.
Terminy egzaminów:







18.04.2018
- 11:00 -12:30 - warsztat rekrutacyjny,
- 13:30 -17:00 - rozmowy rekrutacyjne na bazie portfolio (prosimy o przesłanie
portfolio pocztą w terminie do 13.04.)
16.05.2018
- 11:00 -12:30 - warsztat rekrutacyjny,
- 13:30 -17:00 - rozmowy rekrutacyjne na bazie portfolio (prosimy o przesłanie
portfolio pocztą w terminie do 11.05.)

Kolejne terminy będą publikowane na stronie internetowej School of Form.
Zasady przeliczania punktów
1. „NOWA MATURA”
Wyniki procentowe wpisane na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty
kwalifikacyjne w sposób następujący:
poziom podstawowy - 1% = 1 pkt
poziom rozszerzony - 1% = 1,5 pkt

Punkty procentowe wpisane na świadectwie maturalnym ze szkół lub oddziałów
dwujęzycznych przeliczane są w sposób następujący: 1% = 2 pkt
2.

„STARA” MATURA”

Oceny na świadectwie maturalnym przeliczane są na punkty kwalifikacyjne w sposób
następujący:
Ocena
2
3
4
5
6

Skala od 1 do 6
20
30
60
80
100

Skala od 2 do 5
40
70
100
-

3.
MATURA MIĘDZYNARODOWĄ
EUROPEJSKA, MATURA ZAGRANICZNA

(INTERNATIONAL

BACCALAUREATE),

MATURA

Kandydaci będący obywatelami polskimi, legitymujący się zagranicznymi dokumentami
potwierdzającymi wykształcenie lub legitymujący się Maturą Międzynarodową (International
Baccalaureate) kwalifikowani są automatycznie.

