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Sprawdzian praktyczny/ Sprawdzian uzdolnień plastycznych 

kandydatów na kierunek 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

- rekrutacja 2022/2023 

 
Sprawdzian praktyczny/ sprawdzian uzdolnień plastycznych Kandydatów na kierunek EASP 

studia stacjonarne I stopnia i II stopnia (w przypadku absolwentów studiów kierunków 

pokrewnych lub innych kierunków, posiadających umiejętności plastyczne) odbędzie się w 

formie elektronicznej – na podstawie przesłanego portfolio prac artystycznych. 

REKRUTACJA KROK PO KROKU 

1. ZAREJESTRUJ SIĘ w systemie UAM zgodnie z procedurą: 

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow 

2. PRZEŚLIJ PORTFOLIO obejmujące 10 autorskich prac plastycznych po 5 w każdym z 

zakresów: 

a. rysunek lub malarstwo 

b. formy dodatkowej aktywności z zakresu różnych dziedzin sztuk plastycznych - inne 

niż wybrane w podpunkcie a. (np. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, 

projektowanie graficzne, fotografia, projektowanie ubioru, tkanina artystyczna, 

instalacja, animacja, video, itp.) 

 Jakość plików powinna być wyraźna i czytelna. Dopuszcza się pliki w 

standardowym zapisie: jpg, pdf, avi, mp4.  

 Każdy plik powinien być podpisany Nazwisko_Imię Kandydata. 

 Portfolio do 50 MB należy przesłać na adres mailowy 

rekrutacja.plastyka@amu.edu.pl, w przypadku dużych plików zaleca się 

przesłanie przez WeTransfer lub innej przestrzeni internetowej. 

 W przypadku problemów z plikami Komisja zastrzega sobie prawo do 

kontaktu z Kandydatem. 

 Termin przesłania plików uważa się za zachowany, jeżeli mail zostanie 

odczytany i potwierdzony przez Członków Komisji Rekrutacyjnej do upływu 

dnia wyznaczonego w procesie rekrutacyjnym. 

 Pliki naruszające określone wymagania nie będą poddawane ocenie Komisji 

Rekrutacyjnej. 

 Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla studiów I stopnia, oceniany jest w 

skali od 0 do 200 punktów. Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie 

mniej niż 100 punktów.  

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
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 Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla studiów II stopnia, oceniany jest w 

skali od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu to uzyskanie co 

najmniej 12 punktów.  

 Negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania 

kwalifikacyjnego. 

3. PZREŚLIJ PODPISANE OŚWIADCZENIE o samodzielności wykonania 

przedstawionych prac plastycznych (Załącznik nr 1) na adres rekrutacja.plastyka@amu.edu.pl 

 

WAŻNE TERMINY: 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA EASP 

II NABÓR 

Rejestracja z opłatą 26.07 - 12.09.2022 

Termin zakończenia sprawdzianu praktycznego 12.09.2022, godz. 23.59 

Data ogłoszenia wyników 14.09.2022 

Termin składania dokumentów 14.09 - 16.09.2022 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA EASP 

Rejestracja z opłatą 01.06. - 12.09.2022 

Termin zakończenia sprawdzianu praktycznego 12.09.2022, godz. 23.59 

Data ogłoszenia wyników 13.09.2022 

Termin składania dokumentów 01.09 - 13.09.2022 

 

KONTAKT: 

rekrutacja.plastyka@amu.edu pl  

tel: 48 61 829 64 37 (Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej) 

strony www: 

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow 

https://wpa.amu.edu.pl/dla-kandydata/oferta/kierunek-edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-

plastycznych 

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
https://wpa.amu.edu.pl/dla-kandydata/oferta/kierunek-edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-plastycznych
https://wpa.amu.edu.pl/dla-kandydata/oferta/kierunek-edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-plastycznych

