Zasady kwalifikacji – rekrutacja 2021/2022
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
GRAFIKA, INFORMATYKA, INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA, ZARZĄDZANIE


Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowane
świadectwem dojrzałości.



Nie posiadamy ściśle określonych progów punktowych i nie tworzymy list rankingowych na poszczególne
kierunki.

Opcjonalnie: Studenci studiów I stopnia innych uczelni przenoszący się, przyjmujący się na wyższe semestry,
studenci WIT wznawiający się będą zakwalifikowani decyzją prodziekana wydaną na podstawie karty przebiegu
studiów, wyciągu ocen i podania do prodziekana oraz odpowiedniego dla kierunku arkusza przeniesienia punktów
ECTS - DOKUMENTY DO POBRANIA (postępuj zgodnie z instrukcją).

Studia II stopnia
KIERUNEK INFORMATYKA niestacjonarne:


Absolwenci studiów I kierunku Informatyka - na podstawie dyplomu studiów inżynierskich.



Absolwenci studiów I stopnia kierunku Informatyka - na podstawie dyplomu studiów licencjackich z
zastrzeżeniem konieczne jest wcześniejsze uzyskanie od prodziekana decyzji o ewentualnych różnicach
programowych- wydana na podstawie dyplomu i informacji o przebiegu odbytych studiów (suplement do
dyplomu/karta przebiegu studiów) - DOKUMENTY DO POBRANIA (postępuj zgodnie z instrukcją).



Absolwenci studiów co najmniej I stopnia innych kierunków - decyzją prodziekana wydaną na podstawie
dyplomu i informacji o przebiegu odbytych studiów (suplement do dyplomu/karta przebiegu studiów) DOKUMENTY DO POBRANIA (postępuj zgodnie z instrukcją).

KIERUNEK Informatyczne Techniki Zarządzania niestacjonarne:


Absolwenci studiów I stopnia kierunków: „zarządzanie”, „informatyka i ekonometria” – na podstawie
dyplomu studiów (licencjackich/inżynierskich) .



Absolwenci studiów co najmniej I stopnia innych kierunków – decyzją prodziekana wydaną na podstawie
dyplomu i informacji o przebiegu odbytych studiów (suplement do dyplomu/karta przebiegu studiów). Po
wypełnieniu dokumenty wyślij do Dziekanatu ITZ.

KIERUNEK GRAFIKA stacjonarne i niestacjonarne:
Kandydatów na studia kwalifikuje Komisja Kwalifikacyjna, która ocenia stopień przygotowania kandydata do
podjęcia studiów w wybranej przez niego specjalności. Komisja posługuje się trzema kryteriami. Dwa kryteria
służą do oceny wiedzy ogólnej w zakresie sztuk plastycznych oraz wiedzy i umiejętności warsztatowych w
zakresie technik tradycyjnych. Trzecie kryterium odnosi się do wiedzy i umiejętności warsztatowych.


Kandydat jest zakwalifikowany, jeśli uzyska pozytywną ocenę stopnia spełnienia każdego z 3 kryteriów.



Kandydat może zostać zakwalifikowany warunkowo, jeśli spełnia 2 z 3 kryteriów oceny.

W przypadku kwalifikacji warunkowej kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności
we wskazanym obszarze nie później niż do końca 2. semestru studiów II stopnia poprzez zaliczenie dodatkowych
przedmiotów z planu studiów I stopnia na kierunku grafika w WIT (przedmioty wskazuje Komisja Kwalifikacyjna
i stają się one częścią programu studiów II stopnia dla tego kandydata). Opłata za studia dla kandydata
zakwalifikowanego warunkowo wynika z ogólnych zasad płatności, czyli może być wyższa od podstawowego
czesnego.


Kandydat nie może być zakwalifikowany, jeśli nie spełnia 2 lub więcej kryteriów oceny.

Na jakiej podstawie będziesz oceniany?
Po zarejestrowaniu się w UBI online i wgraniu wymaganych dokumentów dla poświadczenia wpisanych danych
(rekrutacja krok po kroku) przygotowanie kandydata oceniane jest na podstawie:
1.

Dostarczonej przez niego dokumentacji studiów I stopnia, na którą składa się: dyplom ukończenia studiów
lub zaświadczenie o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu wraz z suplementem lub kartą
przebiegu studiów, pisemna część pracy dyplomowej i elektroniczna prezentacja projektu dyplomowego w
jakości pozwalającej ocenić jego walory artystyczne i warsztatowe.

 Absolwenci WIT studiów I stopnia na kierunku grafika są zwolnieni od wymogu dostarczenia
wymienionej dokumentacji, jest dostępna dla Komisji Kwalifikacyjnej w zasobach systemu UBI.
 Absolwenci WIT studiów podyplomowych Grafika Komputerowa są kwalifikowani na podstawie
dyplomu ich ukończenia oraz pracy końcowej, która jest dostępna dla Komisji Kwalifikacyjnej w
zasobach systemu UBI i nie musi być przez nich dostarczona.
2.

Wypełnionej przez kandydata ankiety samooceny: umiejętności posługiwania się tradycyjnymi technikami
malarskimi, rysunkowymi i graficznymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym.
 Absolwenci WIT studiów I stopnia na kierunku grafika oraz studiów podyplomowych Grafika
Komputerowa są zwolnieni od wymogu złożenia ankiety, bo dostarczane w niej informacje są dostępne
dla Komisji Kwalifikacyjnej w zasobach systemu UBI.

3.

Teczki prac zawierającej oryginały co najmniej 6 własnoręcznie wykonanych prac w przynajmniej dwóch
technikach tradycyjnych (malarstwo, rysunek, grafika) i przynajmniej jednego projektu plastycznego
wykonanego techniką komputerową w obszarze wybranej specjalności. Dla specjalności Grafika Cyfrowa
powinna to być, do wyboru: seria ilustracji cyfrowych, plakatów, opakowań, opracowanie graficzne
wielostronicowej publikacji, opracowanie graficzne witryny internetowej lub zestaw składników
identyfikacji wizualnej firmy. Dla specjalności Zaawansowane Multimedia powinien to być projekt
zawierający elementy modelowania 3D, filmu cyfrowego lub animacji. Zalecane jest przygotowanie
prezentacji typu showreel. Wymiary prac dowolne.
 Do teczki musi być dołączone oświadczenie autora złożonych prac oraz spis zawartości teczki.
 Absolwenci WIT studiów I stopnia na kierunku grafika są zwolnieni od wymogu składania teczki prac w
przypadku wybrania specjalności Grafika Cyfrowa po ukończeniu specjalności Grafika Użytkowa lub
wybraniu specjalności Zaawansowane Multimedia po ukończeniu specjalności Techniki Multimedialne.

4.

Listu motywacyjnego zawierającego przesłanki decyzji, oczekiwania i plany kandydata związane z
podjęciem studiów II stopnia. Listu motywacyjnego nie muszą dołączać absolwenci kierunku grafika.

Skompletowaną w całości dokumentację należy umieścić w teczce. Teczkę należy opisać wg schematu: Imię i
nazwisko, GRAFIKA II STOPNIA, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz specjalność, którą wybrałeś.
Jak i kiedy dostarczyć teczkę?
Działamy zdalnie dlatego - Umów się z nami na dostarczenie teczki. W tym celu napisz do nas na adres
rekrutacja@wit.edu.pl Ustalimy dogodną formę ale pamiętaj, że teczkę możesz dostarczyć w jednym z dwóch
przedziałów czasowych:


I termin - między 24 a 28 sierpnia (wtorek -sobota)



II termin - między 21 a 25 września (wtorek-sobota)

Można wybrać tylko jeden termin.
O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony e-mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji
kwalifikacyjnej, czyli dla I terminu wyniki będą w sierpniu, dla II terminu we wrześniu.

STUDIA PODYPLOMOWE niestacjonarne


Absolwenci studiów co najmniej I stopnia – na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu.

Dodatkowe warunki kwalifikacji - wyłącznie dla kandydatów na studium „Grafika komputerowa”:


wypełniona ankieta umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym



cv i list motywacyjny



portfolio w wersji elektronicznej (dla tych, którzy posiadają)

Dodatkowe dokumenty razem ze skanem/ zdjęciem dyplomu i suplementu należy przesłać na adres e-mail
rekrutacja+grafikapodyplomowa@wit.edu.pl. W temacie wiadomości wpisz: Dokumenty do kwalifikacji. Grafika
podyplomowa. Twoje Imię i nazwisko. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan WI na
podstawie kompletu wysłanych dokumentów. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu otrzymasz drogą e-mailową w
ciągu 14 dni roboczych.

