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Obszar i dziedzina 
kształcenia, kierunek 

studiów i profil 
kształcenia 

    Forma i poziom 
          studiów Kryterium  - zakres kwalifikacji 

 stacjonarne 
 i niestacjonarne 
 jednolite 
 magisterskie 

 Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości - z każdym wynikiem egzaminu maturalnego: 
● Przegląd filmowych i fotograficznych prac praktycznych kandydata: 
   - Kandydat na studia w zakresie realiz. obrazu f-tv powinien złożyć etiudę filmową dowolnego rodzaju, na nośniku   
     analogowym  lub cyfrowym (VHS, DVD, CD), lub zestaw 15-20 fotografii o dowolnej tematyce, 
     wykonanych w dowolnym formacie, technice i edycji (barwne  i/ lub czarno-białe). 
   - Kandydat na studia w zakresie fotografii powinien złożyć zestaw 15-20 fotografii o dowolnej tematyce,  
     wykonanych w dowolnym formacie i technice. Wskazane jest złożenie prac czarno-białych i barwnych. 
Prace powinny dokumentować: zdolność obserwacji natury, człowieka, otoczenia technicznego i relacji występujących 
pomiędzy nimi; zdolność do analizy i syntezy postrzeganych faktów; umiejętność postrzegania barwy, formy oraz 
zmienności w czasie układów obrazowych; umiejętność opowiadania przy pomocy obrazów 
filmowych/fotograficznych; umiejętności techniczne (warsztatowe) w zakresie utrwalania obrazów 
filmowych/fotograficznych – przy pomocy różnych technik i technologii.  

 
 
 
 
 
● Obszar sztuki 
● Dziedzina sztuk  
    filmowych 
● Kierunek studiów - 
  Realizacja obrazu   
  filmowego,  
  telewizyjnego  
  i fotografia 
● Profil kształcenia – 
    praktyczny 
   
   
   
  

 stacjonarne  
 i niestacjonarne 
 drugiego stopnia 

 ● Dla kandydatów posiadających kwalifikację pierwszego stopnia kierunku ROF,Tv i Fotografia. 
 
Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje, niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach 
drugiego stopnia, na kierunku ROF,Tv i Fotografia: 
- umiejętność konstruowania scenariuszy, określenia założeń realizacyjnych i realizowania prostych form filmowych i 
fotograficznych w różnych rodzajach i gatunkach, przy wykorzystaniu podstaw wiedzy z zakresu realizacji obrazu f-tv i 
fotograficznego, oraz z zakresu sztuk składających się na film, i odpowiednio na fotografię: reżyserii; montażu; dźwięku i muzyki; 
gry aktorskiej; sztuk plastycznych: scenografii, kostiumografii, komunikacji wizualnej 
- umiejętność zastosowania w praktyce realizacyjnej – w ujęciu całościowym, określonych zasad, oraz założonych metod i 
środków warsztatu artystycznego oraz techniczno-technologicznego 
- umiejętność kontekstowania w realizacjach wiedzy z zakresu kultury i sztuki, w tym literatury, oraz historii sztuki, filmu i 
fotografii 
- umiejętność ekspresji artystycznej i improwizacji 
- umiejętności prezentacyjne oraz krytycznej oceny 
 
● Rodzaj składanych prac praktycznych: 
    jak wyżej – na studia jednolite magisterskie. Prace powinny dokumentować ww. kompetencje kandydata. 
     

 



 


