
ARS UNIVERSITATIS 
XVIII Konkurs Sztuk Plastycznych 
 
 Konkurs organizowany jest przez Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM w Kaliszu 

 

Regulamin Konkursu 

I.   Cel i założenia konkursu: 
Celem jest wprowadzenie do dydaktyki elementu aktywizującego proces twórczy.                          
Wyłonienie najbardziej oryginalnych i wartościowych prac ma wpłynąć na wzmożenie inwencji 
artystycznej studentów. 
 

II.  Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu są zestawy prac kursowych studentów kierunku: Edukacja 
Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, zarówno studiów stacjonarnych jak i 
niestacjonarnych w dwóch kategoriach:  
a) sztuk pięknych – obejmujących dyscypliny: rysunek, malarstwo, rzeźbę, grafikę, 

instalację, fotografię, intermedia z lat akademickich 2016-2018. 
b) sztuk projektowych – obejmujących projektowanie artystyczne w zakresie wzornictwa 

ubioru, tkaniny i form przemysłowych, architektury wnętrz, grafiki użytkowej oraz 
multimediów z lat akademickich 2016-2018.  

 
III. Warunki uczestnictwa.  
 1. Studenci mogą uczestniczyć w jednej lub obydwu kategoriach. 
 2. Udział studentów w konkursie oparty jest na typowaniu przez kierowników pracowni   
      prac studentów. Z każdej pracowni może być zgłoszonych trzech studentów  
      (do 4 prac każdego z nich) w tym prace dyplomowe z roku akademickiego 2016.  
      Ponadto studenci mogą dokonywać zgłoszeń indywidualnych (do 4 prac) w każdej 
      z  kategorii.   
  3. Każda zgłoszona praca winna być oprawiona i opatrzona następującymi danymi:               
      imię i nazwisko autora, tytuł, technika, rok powstania. Prace powinny spełniać    
      podstawowe warunki ekspozycyjne.  
  4. Zgłoszenia kandydatów przyjmują Komisarze Konkursu w poszczególnych kategoriach. 
 
IV. Przewiduje się przyznanie nagród i ewentualnych wyróżnień. 
V.   Sąd Konkursowy. 
1. W skład Sądu Konkursowego wchodzą absolwenci kierunków artystycznych ze     

        znaczącym dorobkiem artystycznym, zewnętrzny artysta plastyk, dyrektor Galerii   
        Wieża Ciśnień  w Kaliszu. 
  2.   Przewodniczący Jury jest wybrany spośród członków Sądu Konkursowego. 
3. Jury przyznaje pięć nagród regulaminowych: Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza, Nagroda Dziekana 

Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Nagroda Dyrektora OKP Wieża 
Ciśnień w Kaliszu, Nagroda Ericha Lütkenhausa oraz wyróżnienia. 

4.   Dopuszcza się możliwość nagrodzenia przez Jury jednej osoby kilkoma nagrodami. 
 
VI. Wystawa pokonkursowa 
      Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie w    
      Uniwersyteckiej Galerii Sztuki. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród  
      nastąpi 25 kwietnia 2018 roku. 
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     Zgłoszenia do konkursu i składanie prac do 28 lutego 2018 roku. 
      Zgłoszenia i prace przyjmują Komisarze Konkursu w dniach swoich zajęć (wg planu zajęć akademickich). 
      Otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac w Galerii Sztuki im. Profesora Andrzeja Niekrasza   
      w dniu 25 kwietnia 2018 roku, ul. Nowy Świat 28-30. 
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