
                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 5 
                                                                               KRYTERIA  KWALIFIKACJI 
                                     obowiązujące kandydata na studia podyplomowe niestacjonarne 
                                                  w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi 
                                                                  w roku akademickim 2017/2018. 

                    Kryterium – zakres kwalifikacji  Dyscypliny naukowe/ artystyczne oraz  
 kierunki studiów, w ramach których 
 prowadzone są studia podyplomowe 

   Cykl  studiów 
 podyplomowych 
 niestacjonarnych Dla kandydatów posiadających kwalifikację co najmniej pierwszego 

stopnia 

jednoroczne 

    półtoraroczne 

 
 
 ● Dyscyplina artystyczna – sztuki 
     projektowe 
 ● Kierunek studiów - 
    Architektura wnętrz 

       dwuletnie 

 
● Kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach  
    podyplomowych:  
 - umiejętność sformułowania celu projektowego 
 - umiejętność zaprojektowania prostych wnętrz mieszkalnych,  
 usługowych i innych, przy wykorzystaniu nabytej wiedzy  
 i posiadanego doświadczenia 
 - umiejętność zastosowania w projektowaniu wnętrz, w  
 podstawowym zakresie metod i środków wyrazu artystycznego (- jak  
 kompozycji przestrzeni, barwy i formy etc.) oraz techniczno- 
 technologicznych 
 - umiejętności twórcze 
 - umiejętność organizacji pracy własnej 
 
● Rodzaj składanych prac: rysunki, projekty, makiety, prezentacje  
 komputerowe; ew. z dokumentacją techniczną. Prace powinny  
 dokumentować ww. kompetencje kandydata. 

 
 
 
 
     jednoroczne 

 
    półtoraroczne 

  
 
 ● Dyscyplina artystyczna - sztuki 
    projektowe 
 ● Kierunek studiów - 
     Wzornictwo 
    
 

  
     dwuletnie 

 
● Kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach  
    podyplomowych:  
 - umiejętność sformułowania celu projektowego 
 - umiejętność zaprojektowania prostych produktów wzorniczych, przy 
 wykorzystaniu nabytej wiedzy i posiadanego doświadczenia 
 - umiejętność zastosowania w praktyce projektowej, w podstawowym  
 zakresie metod i środków wyrazu artystycznego (- jak kompozycji  
 przestrzeni,  barwy i formy etc.) oraz techniczno-technologicznych 
 - umiejętności twórcze 
 - umiejętność organizacji pracy własnej 
 
● Rodzaj składanych prac: rysunki, projekty, modele, prezentacje  
 komputerowe; ew. z dokumentacją techniczną. Prace powinny  
 dokumentować ww. kompetencje kandydata. 

jednoroczne 

   półtoraroczne 

   
 
 
 ● Dyscypliny artystyczne - 
    realizacja obrazu filmowego i tv/ 
    fotografika 
 ● Kierunek studiów - 
   Realizacja obrazu filmowego, 
   telewizyjnego i fotografia 
    
 

     dwuletnie 

 
● Kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach  
    podyplomowych:  
 - umiejętność skonstruowania scenariusza i określenia założeń   
 realizacyjnych filmu/ fotografii 
- umiejętność zrealizowania prostych form filmowych i  
 fotograficznych, przy wykorzystaniu nabytej wiedzy i posiadanego  
 doświadczenia 
 - umiejętność zastosowania w realizacjach założonych metod  
 i środków wyrazu artystycznego, oraz techniczno-technologicznych 
 - umiejętności twórcze i techniczne realizacji filmowych i  
 fotograficznych 
 - umiejętność organizacji pracy własnej 
 
● Rodzaj składanych prac:  
- 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 ww. kompetencje kandydata. 
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●  Dyscypliny naukowe – 
    architektura/ urbanistyka 
 ● Kierunek studiów – 
     Architektura  

 
 
  dwuletnie 

● Kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na 
studiach podyplomowych: 
- umiejętność sformułowania celu projektowego 
- umiejętność zaprojektowania prostych obiektów 
  archit.-urbanist. przy wykorzystaniu nabytej wiedzy 
  i posiadanego doświadczenia 
- umiejętność zastosowania w projektowaniu, w podstawowym 
  zakresie metod i środków wyrazu artystycznego 
  (- jak kompozycji przestrzeni, barwy i formy etc.) oraz     
   techniczno-technologicznych 
- zdolności twórcze i techniczne 
- umiejętność organizacji pracy własnej 
 
● Rodzaj składanych prac: rysunki,  projekty, makiety, 
prezentacje komputerowe;  ew. z dokumentacją techniczną.  
Prace powinny dokumentować ww. kompetencje kandydata. 

 
 


