załącznik nr
KRYTERIUM nr 3

PROCES REKRUTACJI NA WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
W TRYBIE STACJONARNYM

W TRYBIE ON-LINE (CZAS COVID-19)

●REKRUTACJA
Rozpoczęcie procesu rekrutacji rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca
●ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

●ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Zakończenie procesu rekrutacji kończy się 30
września

w przypadku zmiany terminów matur i
przedłużenia wystawienia świadectw
maturalnych termin rekrutacji będzie wydłużony.
Termin zakończenia rekrutacji zostanie
ogłoszony na stronie WSUS

●DOKUMENTY
- świadectwo dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią
- świadectwo maturalne (do wglądu) wraz z kserokopią
- odpis dyplomu (z suplementem) wraz z kserokopią (obowiązuje tylko kandydatów na studia II
stopnia i studia podyplomowe)
- podanie o przyjęcie na studia (z zaznaczonym kierunkiem i specjalizacją)
- kwestionariusz osobowy
- kserokopia dowodu osobistego
- 2 fotografie legitymacyjne
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (100 zł) na konto Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza
●DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW
- dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby Uczelni lub za pośrednictwem poczty
- umowę będącą gwarantem podjęcia studiów można podpisać przy okazji dostarczenia
dokumentów lub podczas spotkania organizacyjnego, na które wszyscy przyszli studenci zostaną
zaproszeni we wrześniu
- w szczególnych przypadkach możliwe jest podpisanie umowy za pośrednictwem profilu zaufanego
zainteresowanych tą formą zawarcia umowy prosimy o kontakt z Panią Pauliną Scholz
(p.scholz@wsus.poznan.pl)
● KWALIFIKACJE NA WYDZIAŁ
ARTYSTYCZNY

● KWALIFIKACJE NA WYDZIAŁ
ARTYSTYCZNY

- kandydat po złożeniu dokumentów w
dziekanacie otrzymuje kartę zgłoszenia na
rozmowę kwalifikacyjną, z wyznaczonym
terminem
- rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w budynku
szkoły
- na rozmowę kandydat jest zobowiązany
dostarczyć
♦portfolio samodzielnie wykonanych prac
artystycznych (rysunek, malarstwo, fotografie,
grafiki, szkice etc) w ilości min.5 sztuk
♦list motywacyjny (z opisem, co motywuje Cię
do podjęcia studiów artystycznych)

- na adres rekrutacja.art@wsus.poznan.pl
kandydat przesyła wypełniony kwestionariuszosobowy oraz podanie na studia i skany
dokumentów (patrz dokumenty)
-do dokumentów dołącza:
♦portfolio samodzielnie wykonanych prac
artystycznych (rysunek, malarstwo, fotografie,
grafiki, szkice etc) 3-5 skanów swoich
prac (jpg lub pdf) – łącznie pliki nie mogą
przekroczyć 20 Mb
♦list motywacyjny (z opisem, co motywuje Cię
do podjęcia studiów artystycznych)
-odpowiedzi mailowe udzielane są kandydatom

- komisja kwalifikacyjna złożona z pracowników
dydaktycznych WSUS (2-3 osoby),
wyznaczonych przez Dziekana przeprowadza
rozmowę, wypełniają kartę kwalifikacyjną

●KRYTERIA KWALIFIKACJI

w poniedziałki i czwartki
-po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi kandydat
zostaniesz poproszony o dosłanie pozostałych
dokumentów rekrutacyjnych (patrz sekcja wyżej
“Przygotuj dokumenty”)
- UWAGA: osoby, które chcą skorzystać z
konsultacji bezpośrednich, w siedzibie Uczelni,
proszone są o wysłanie wiadomości na adres:
dziekanat@wsus.poznan.pl wpisując w tytule:
rozmowa kwalifikacyjna. Wiadomość należy
wysłać najpóźniej na 5 dni przed planowaną
konsultacją
●KRYTERIA KWALIFIKACJI

- w trakcie spotkania kwalifikacyjnego z
- komisja w wyznaczonym terminie spotyka się,
kandydatem, komisja wypełnia kartę kwalifikacji
zapoznaje się z pracami i wypełnia kartę
( w załączniku) w której opisane są oceny:
kwalifikacji ( w załączniku) w której opisane są
♦listu motywacyjnego
oceny:
♦rozmowy
♦listu motywacyjnego
♦portfolio
♦rozmowy
-w trakcie rozmowy kandydat jest informowany o
♦portfolio
ocenie części składowych które wyznaczają
-po zakończeniu kandydat otrzymuje e-malia i
ocenę. Jeśli ma pytania są one wyjaśniane
jest poinformowany o ocenie części składowych
-po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej
które wyznaczają ocenę. Jeśli ma pytania są
- na podstawie analizy rozmowy i jakości prac
one wyjaśniane
zostaje wypełniona karta kwalifikacyjna
- na podstawie analizy rozmowy (jeśli odbyło się
kandydat otrzymuje (do wglądu kartę kwalifikacji spotkanie on-line) i jakości prac zostaje
z opisem predyspozycji i ocenami)
wypełniona karta kwalifikacyjna
-po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej
kandydat otrzymuje (do wglądu kartę
kwalifikacji z opisem predyspozycji i ocenami)
-UWAGA jeśli kandydat zdecyduje się na
spotkanie on-line, w jego trakcie uzyska
wszystkie informacje składające na składowe
karty rekrutacji
●ZAKONCZENIE PROCESU REKRUTACJI
●ZAKONCZENIE PROCESU REKRUTACJI
-po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat
otrzymuje informacje o przyjęciu/bądź nie na
studia
- o przyjęciu na studia ostatecznie decyduje
złożenie wszystkich wymaganych dokumentów
(patrz pkt dokumenty)

-po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat
otrzymuje informacje o przyjęciu/bądź nie na
studia
- w momencie decyzji o przyjęciu, kandydat
zobowiązany jest dostarczyć oryginały
wymaganych dokumentów (osobiście lub
pocztą)
- o przyjęciu na studia ostatecznie decyduje
złożenie wszystkich wymaganych dokumentów
(patrz pkt dokumenty)

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
im. prof. Michała Iwaszkiewicza
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

Pan/i ……………………………………… w dniu ……………… zgłosił/a się na rozmowę
kwalifikacyjną i zaprezentował/a swoje prace plastyczne.
OCENY składowych na rozmowie kwalifikacyjnej:
LIST MOTYWACYCYJNY : (ocena:
)………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
PORTFOLIO : (ocena:

)……………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ROZMOWA : (ocena:

)………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Rezultat rozmowy jest pozytywny/negatywny i uprawnia do rozpoczęcia studiów
w ramach Wydział Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im.
prof. Michała Iwaszkiewicza na kierunku:………………………..… (specjalizacja)
…………..…….. w trybie studiów …………………… .
Podpis komisji:

1/…………………………………

2/………………………………..

3/………………………………

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

Pan/i

………………………………………

w

dniu

………………

złożył/a

dokumenty

rekrutacyjne, co uprawnia do rozpoczęcia studiów w ramach Wydziału
Artystycznego

Wyższej

Szkoły

Umiejętności

Społecznych

………………………..………………….. w trybie …………………… .

na

kierunku:

