
UchwaIaNr486／2013

PrezydiumPoIskicj KomisjiAkredytaeyJneJ

zdnia5wIl耽るnia2013r．

WSl）raWieoceIlyprOgramOWqinakierunku”intermedia”prowadzoDym

naWydzialeIntermedi6wAkademiiSztukPieknychim．JanaMalejkiwKmkowie

napOziomiest。diewpleⅣSzegOidrugiegos，opn，aOI）rOmuOg6lDOakademickim．

§l

Na podstawie art・48a ust・30raZ arL52ust・l ustawy z dnia271ipca2005T．Prawo

O SZkolnictwie wyzszym（Dz・U・Z2012r・，pOZ・572i742）Prezydium PoIskiej Kom蘭

Akredytac）jnei，pOZaPOZnaniusiezraportemzespohOceniajacegoorazstanowiskiemUczelni，

atakLe kierLmCSleSpraWOZdaniemZespoJudzial魂CegOWObszarzesztuki，WSprawieoceny

programoweJnakierunku，，intermedia●lprowadzonymnaWydzia－eIntemedi6wAkademiiSztuk

Picknychim・JanaMatejkiwKrakowiempoziomiestudibwpieWSzegOidrugiegostoImIa

OprO鮒uogbIt10akademickim－Wydajeocene：

poOゆWnq

§2
Prezydium PoiskiqiKomisjiAkredytacyinej stwierdza，iz Uczelniaspehiawmagania kadrowe，

programowe，Wtymdotyczaceosiaganycheftktdwksztalcenia，OraZOrganizac〉jnedoprowadzenia

na kierunku”lntemedia，，na poziomie studidw p－erWSZegOi druglegO StOPnla

OprO刑uogdlnoakademickim・Poziomprowadzonegoksztalceniaodpowiadaprz）南tym kIyteriom

jakoScIOWym．

§3
Nastepnaocenaprogramowanakierunku”intemedia’’wwymienioneiw§1jednostcepowinna

nastBpiCwrokuakademickim2018／2019．

§4

1・UczelnianiezadowolonazuchwaJymozezlozyewniosekoponownerozpatrzeniesprawy・

2・Wniosek，O ktdrym mowa w ust・1，naleZy kierowaC do PoIskiqiKom的iAkredytacyinqi

Wteminietrzydziestudnioddniado〇号CZeniauchwaly．

§5

UchwalePrezydiumPoIskiejKomiミiiAkJ・edytacyjnqiotrzymlJa：

1・MinisterNaukiiSzkolnictwaWyzszego，

2・MinisterKuItuTyiDziedzictwaNarodowego，

3・RektorAkademiiSztukPieknychim．JanaMatQjkiwKJ・akowie．

§c
UchwalawchodziwzycleZdniempodiecla．

PRZEWODNICZACY

POLSKIE

∴三一
DYTACYJNEJ



dokonanejwdniach13－14maja2013「．nakjcrunku，，intcrmcdiaM

proWadzonymwobsza－ZCSZtukinar，OZiomicstudidwpICnVSZCgOidrugICgOStOImia

OprOriIuogdlnoakademickimrcalizowanychwIbmicstudidwstacjonarnych

WAkadcmiiSztukPieknychim・JanaMatcjkiwKrakowic．

PrzCZZCSPdIocenlaJaCyPoIskiejKomisjiAkredytacyJnCJ WSkladzic：

PlZCWOdniczaCy：　PrOLAdamRomaniuk－CZionckPKA

CzIonkowic；　　　PrOLdrIlab・PaulinaKomorowska－Birgcr－CkspcrtPKA

I）rOi：WojcicchMiillcr－CkspcrtPKA

mgrWioIcttaMarszclewska－ekspcrtPKAds・formalno－praWnyCh

MilenaTarasiuk－ekspertPKAds．studcnckich

KrbtkainformacJaOWizytacji

Nalczy wskazaC przeslanklWizytaqii（Wlasnainiqiatywa PKA，Wniosck ministra，Wniosek

uczelni）Oraz czyjest to pierwsza czy kolqina wizytaqia（WtymPrZyPadkuinlbmaqie，

WktdrymrokuzostalaprzeprowadzonaijakiebylyJqWγniki przedstawiCwZaIacznikunr

圭）．

OcenajakoScikszlalcenianakiemnkuintermediaprowadzonym wAkademiiSztuk

Pieknychim・Jana Matqiki w Krakowie zostala przeprowadzona zinlqatyWy PoIski句

Komi如AkredytacyjneiwramachhamonogramupracokreSlonychprzezKomiSenarok

akademlCki2012／2013・PoIska Kon垂ia Akredytacyina po raz pierwszy oceniala jakoSC

ksztalcenianaww．kierunku．

Wizytacjazostalaprzygotowanaiprzeprowadzonazgodniczobowiazujac年prOCedura．

Raport Zespolu OcenlaIaCegO ZOStal opracowany po zapoznaniu sle

Z PrZedlozonym przez Uczelnla raPOrtem SamOOCeny，na pOdslawie przedstawionq

WtOku wizytaqiidokumentacJr，SPOtkahirombwprzeprowadzonychzwladzamiUczclni，

PraCOWnikamiistudentamioccniancgo kierunku，hospitaqjizZ高C，Wizytaqiiinfraslruktury

dydaktycスnqOraZPrZegladupracdyplomowych．
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WladzcUczelnlStWOrZylybardzodobrewarunkidopracyZespoluOccnla＿iaCegO・

Zalaczniknrl Podstawaprawnawizytacji

Zhlaczniknr2　SzczcgdlowyhamonogmmprZCprOWadzoncjwizyhcjiuwzg固niqiqcy

POdzialzadahpomiedzyczl0－1kdwzespoluocenlaIaCegO．

l・KoIlCel｝CJa rOzWOJuOCCniancgokicrunkuslbrmuIoWanaIme7jcdnostkcI．

1）KoncepcjaksztalcenianawiaiLJedomisjiUczellliorazodpowiadacelonlOkreSlollym

WStrateglijednostki，

WydzialIntcrmcdidwJeStngmlodszaJedl10Stk年jednqizl均StarSZyChpoIskichuczelni

Plastycznych，ktdr狙eStAkadcmiaSztukPieknychim・JanaMatqikiwKrakowic．Strategla

Akademli Szluk Pieknych w Krakowie zostala prz）Ueta PrZeZ Scnat Uchwala Nr9／2011

ma posiedzeniu w dniu29marca201l r w sprawie przy．ICCia StrategiiAkademiiSztuk

PieknychwKrakowienalata2011－2020．Wdokumencietymzatwierdzonazostalardwniez

mlミjaUczelni・NatomiastnaWdzialeIntermedidwopracowanyzostaIdokument，，Strategla

Wydzialulntemedidw nalata2013－2020r・naWlaZLmCa do mlミ71i strategiiUczelni．

StrateglarOZW｛毒uWydzialulntemedidwJeStZbieznazplanamidzialalnoScicalqiUczelni

lJqmisjakulturotwdrcza．

ZapisanywstratcgiiAkadcmiirozwをjidoskonaleniedzialalnoScinaukowo－badawczq

i artystyczn諒badah，WdrozchitwbrczoSci，ma SWqIe Odniesienia w strategllrOZW（ml

WydzialuwpostaciszczegdlowooplSanyChzalozehzprzewidzianymiterminamirealizaqlna

lata2013－2016・Sato m・in・POZySkiwanie grantdwzinstytuqiizewnetrznych言nwestyqie

aparaturowe dla ce1dw badawczycll artyStyCZnyCll，kontynuaqaiintensyfikacja obecnie

realizowanychdzialahwzakresicwspdlpracynaukowglartyStyCZnqnaSZCZeblukrajowym

izagranicznym，jakinawiazywaniewspdlpracyZnOWymiinstytucjamiioSrodkamioraz

konlynuaqaprogram6wbadawczychrozpoczetychprzed rokiemakademickim2012－13min

一grantNCN，，Symbolicz，naemlSJaCZaSuSZtuCePerfbmance”，grantNCN，，Akqiauliczna’’．

KoIqinymwa加ymCIcmclltCmStrategiiUczelnidotyczacqupowszechnleniavrynik（iw

badah oraz oslagnleC artystyc加yCh，prqiektowch dydaktycznych，rOZW（り∴Vlydawnictw

Wlasnych，do ktdrego nawlqZLUC StrateglaJcdnostki，jest utworzenie cyfrowego archiwum

intemedidworazbiblioteki，Widcotckiorganizaqatematycznych konferenqIl naukowych

WraZ Z Publikaqjamii publicznyml WyStaWami towarzyszacymi，Publikacja serii

lpunkly1－8wrazzpodpunktamJOdpowlad御崎kTyCrlOmOlJeSlonymwslatuclePoIsklqKom印AkredytacyJnq
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Wydawniczychzdziedzinylntemedidwrecenzowanychpub－ikaqjiksiazkowych．Jednostka

dot匂porywdalaszeregbardzointeresLUaCyChpublikaqiimin・，，Interaktywnemediasztuki・・

（2009）”InterfBsysztuk”（2008）”Metamuzeum－SZtukauIicy・・（2012）czy。Ak函uliczna

Walk－man’’（2012）．

Koncepqiaksztalceniawypracowywanawoceniandjednostce，Obeim明Ca SludiaI

iIIstopnlanakierunkuintemedia，JeStSPqJnaZjeicelamistrateglCZnymi・Prowadzonyprzez

JednoslkekierunekumchomionyniespelnaszeSClattemuwramachWydzialuRzeZby

WyPraCOWLqeWlasneramyprogramowenapodstawieosobistychdoSwiadczehpedagogdw－

anystdw realizowanych w uczclniach zagranicznychi nainnych kiemnkach studidw．

Prz）jetazasadaprogramowejewo鴫ipozwalamody徹owaCofe垂dydaktyczna，StOSOWni。

dopotrzebkoleinychrocznikdwmlodziezy・えyworeag朋Cgnazmianytechnologiczne

ispoleczne・PrawidlowoprowadzongpolitycepersonalnQjWydzialzawdzieczamloda，

dynamiczna kadre naukowo－dydaktyczna・S庇y to potrzebom studentdwi otwiera

PerSPektywy korzystnych Zmian w przyszlo鉦Jednostka juz moze poszczyciC sle

SPektakulamymlOSlagnleClamiswoichstudcntbwiabsoIwentbw・DonaJWaZni華zychnale23：

gldwnanagrodawVIedyqiikonkursuSamsungArtMaster（2010）；GrandPrixFestiwalu

Sztuki Mlodych－Przeciag2011－W Szczecinie oraz Stypendium Ministra Nauki

iSzkolnictwaWyzszego2012－2013dlaabsoIwentkilicengatuistudenta2rokustudidw

maglSterSkich；

PlerWSZe mlqSCe W kategorii sztuki audiowizualn匂　w konkursie Ministra Spraw

ZagranicznychRPpt・I－PoIskadlawszystkichMstudentkilrokustudidwmagisterskich：

realizaqia創mu“Bialawodal’’，PreZentOWanegOnakonferenqii“WodaIjqzmaczeniedla

funkQionowaniaekosystem6W”，galeriaBWAwBielsku；udzialwFestiwaluSztukiwCandal

（Pomgalia）－PreZentaqiaautorskieiwideo－instala萌（2012－13）absoIwentalicenqiatuz2012

－WieluabsoIwentdwstudi6wIIstopniakierunkuintemedia，POdielostudiaIIIstopnlaOraZ

OSlagar6wniezSPektakulamesukcesy・Donajwaかi匂szychzaliczycmoZnalnagrodewIX

KonkursieNarodowegoCentrumKulturynan勘epszapracedoktorskazdziedzinynauk

Okulturzewroku2012dlapracydoktorskieiptっ，Teoriaipraktykakonserwatorskaw。bec

創muisztukmedidwelektronicznych，，zdziedzinylntemedidwobronionqw2012roku，

grantNCNnaprqiektpracydoktorskiei”4PoryRoku－pOSZukiwaniefbrmyaudiowizualn訓，

jakrdwniezliczne stypendiadoktoranckiepozyskiwaneprzezdoktorantdw－absoIwentdw

OCenianegokierunku・Zesp6lwizytuiacyzwr6ciluwagenawysokistopiehrdZnorodnoSci

iimowacyJnOSciofertyksztalceniaorazmo猫wogciJeielastycznegokszta証owania．
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！）o zapoznan－u SIe ZeSPOlu wJZytLUaCegO／do油czollQ dokLmC一朝こ！Oraz

POdokorm…′lZytaql・StWierdzasleS）（linOSCkoncepcJikszlalccnJa一一aOCC一一ianymklCrunku

ノmlijqUczcl1110raZZeStmtcgIqjedllOSlki．

2）wcw申Zni－ZeWnetrZniiInCreSariuszeuczcstniczawproccsICOkreSk”liakollCePdi

kszlalcellianadan）′l一一klerullkusludidw・W－yI－lJegOprOnlu，Celdw，Crektbworaz

PerSPektyw，OZWくりu・

ProgramkszlalccniapowstawalwoparciuodoSwiadczeniaaIlystycznc．dydaktyczne

iPeregryIlaqCSluzaceartystyczncmusamodoskonaleniupracownikbwWydzlalu，jakrdwlliez

POPrZeZnaWlaZyWanCPrZeZnichkontakty・∴Konsultaqcprogramoweprowadzone byly

Z SZerOkim groneminteresariuszy zewnetrznych mill：Z PrOIIlansem Bredercm－

Za壷ycICIcmlntcmediaSch0010∧柄andArtHistory，UIllVerS一tyIowa；r）rOf－Alastair

MacLennan－SZkockimanystar）Crfbrmancc－Tutorem＾rtCoIIcge，UnivcrsltyOfUister，

Belfast；Stcrlarc－auStralijslm artyStaintermedialnym－kicroⅧikicm PerfbnlanCe AII

WBrunelUnivcrsltyWLondyllic；WRO－CentrumSz－uklMcdidw，WCWroclawiu；MOS

MalopoIskim Ogrodem Sztuki・In‘eresariusze wewnelrzni・ktdrzy blOra Obecnie udzial

WksztanowanluprOgramukierunku・tOPraCOWniCynaukow0－dydaktyczniorazstudenci

Wydzialu・JcdnostkapowolamwcwrzeSniu2012roku，lTCZCSniqipowadzilakicrunckjako

KatedraInterllledibwnaWydzialeRzcZbywlatach2007－2012・JcstJednostkqmlodazbardzo

dobrzeiaklywniedzia擁cymzespole11－artyStbwiteorctykdw，ktdrychdbak丞CorozwqJ

kicrunkui kszta1－0wanie programowe nie budzi Zadnycll WatPliwoSci・A－laliztmc

dokumcntaqci oslqgmeCla ZardmO nauCZyCleli akademickich，jaki studentdw

i absoIwentdw・OraZ na pOdstawie rozm6w prowadzonych podc7aS Wizytaqii，mOZna

POZytyWnie oceniC zan6vmo udzialintcrcsariuszy ZeⅧCtrZnyCh，jakiwcwnctr乙nyCh，

WPrOCeSieokrcSlaniakoncepqjikszlalceniawtympronlu，Celdw，efcktdworazperspcktyw

rozwqlu OCCnianego kierunkustudi（iw，

Zespdl w函南cy T）OZytyWnic ocenil dzialalnoSClnteresariuszy wewnq血znych

izewnetrznychwl．rOCCSieokreSlaniakoncepdiksztalcenianakiemnku”lntemedia・・，Wlym

JegOPrOfiIu，CCldwicfbktdworazpcrspcktywrozwQJu・



0ccnakohcowalkり，teriumOgdlnegO－WyrOZnIaiaCO

SyntctJrCZnaOCCnaOpisowaslopniaspclnicniakり，leri6－1，SZCZegdto均，Ch

l）Konccpcjaksztalccniawypraco、VyWana、、TOCCniancjJcdnostcc，Obcjllmj智的t StudiaI

川stoIlnianakicrunkuintcrmcdia，jcstspoJnaZJCJCClamistrategicznymi．Prowadzony

przczJcdnostkekicrunckuruchomionynicspclnaszcSClaftcmuWStrukturzcWydziaiu

Rzczby・KatcdrzeIntCrmedidww）′PraCOW′uJCWIasncramyprogramowcnapodstawic

OSObistycIl doSwiadczeJi pcdagogdw　－　artyStbW rCalizowanych w ucZ，Clniach

Zagranicznychinainnychkicrunkachstudi6W・PrzyjctazasadaprogramoWCJCWOlucJI

POzWala modyrikowa60fcrtcdydaktyczna，StOSOWnicdo pOtI・zeb koIcjnycllrOCznikbw

mIodziczy，zyWOrCaguJaCeJnazmianytechnoIoglCznCispoIccznc．

WydZ，iaIintermedi6w jako najmIodszaJednostka Uczelni，POlnimo krdtkicgo

runkcjonowania w strukturach uczclni，Juz mOzC pOSzCZyCIC∴Sle SPCktakularnymi

OSLagnlCClamiswoichstudcntdwiabsolwcntdw．

Zcspdl Wizytujacy wysoko occnil rcalizowany∴PrOgram dydaktyCZny，jcgo

r6znoI’OdnoSC，innowacyjnoSd，OraZiClastycznoSCproccsu ksztaIccnia・Stosowanic tych

zasaddobIZeSluzyroZ，WOJOWioccniancgokicrunku．

PozapoznaniuslGzeSpOluwizytujaecgozprzedstawionadokumcntacjalpOJCJanalizic

StWicrdzasieSIIOJnOSCzaIozoncjkonccpcjiksZ，talccnianaoccnianymkicrunku zmlSJa

uczcIniorazstratcgiajednostki．

2）Analizujac dokumcntacjci osiagniccia zardWnO nauCzyCieli akademicldch，jak

istudcntdwiabsoIwentdw，OraZnaI）Odstawierozm61VprOWadzonychpodczaswizytacji，

mozna pozytyWnic occnid zardwno udziaIinteI’CSariuszy zcwnetrznych，jak

i wcwnetrznych w proccsic okrcSlania konccpcji ksztaIccnia w tymIJrOfilu，Celdw，

efekt6woraZ，perSpektywrozwoju oceniancgo kicrunkustudi6W，

2．Sp6jnoS6　0PraCOWanCgOi stosowanego w jcdnostce opISu zakladanych cc16w

i efcktdw ksztalccnia dla occniancgo kicrunku oraz∴SyStCm POtWicrdzajacyich

OSlaganic

l）Zakladancprzezjcdnostkeeftktyksztalceniaodnoszacesiedodanegoprogramu

Studidw，StOPnlalPrOfilu，ksztatceniasazgodnezwymogamiKRKorazkoncepq璃

rozwqiu kierunku；ZakIadanc efekty ksztalcenia na kierunkach o pro則u

2wcdlug przyJCtgSkallOCen WyrdZn母aCO，WPCln一，maCZaCO，CZeSclOWO，medostatecz…Cl
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PraktycznymLIWZgledniaIaOCZekiwaniarynkupracylubwymaganiaorganizaql

ZaWOdowych，umOZliwlq壇CeuZySkanieuprawniehdowykonywaniazawodu、ana

kierunkachoproEIuogdlnoakademickim wymagania fomL－lowanc dla dallegO

Obszarunauki，Zktdrejkieruneksiewywodzi；OPISefektdwJeStPublikowany．

Opracowanyi stosowany na WydzialcIntermedidw oplS Zakladanych efektdw

ksztalceniaJeSt ZgOdny z wymogamiKRK dla obszaru sztukioraz koncepqq rozwqru

kicrunku・ZbiorczyoplSefektdwksztalceniaJeStdostepnynastronieinternetowd．AbsoIwent

6semestralnychstudidwstaqonamychIstopnlanakierunku，，mtermedia”posiadaogdlna

WiedzeteoretycznalumlqetnOScipraktycznewzakresiesztukpieknych，aWSZCZegdlnoSci

intemedidworaznowychtechnologllStOSOWanyChwspdlcze誼icwsztuce・Posiadar6wniez

Llml排tnOScisamodzieLnqpracyartystycznqwswC涌dziedzinie，WSPdlpracywzespole－

Wtym Wykonywaniazadah wynikajacychzpodziaIu pracy－iaktywnego uczestniczenia

Wkulturzezuwzglednleniemfimkqjonowanianarynkusztuki，medidwireklamy．AbsoIwent

POSiada umlqetnOSd posluglWania sleJeZykiem obcym na pozlOmle biegloSci B2

Europqiskiego Systemu Opisu KsztalceniaJezykowego Rady Europy・Jest Swiadomy

ZnaCZenia ustawicznego doskonalenia wIasnych umlqetnOSci，」eSt PrZygOtOWany

dokontynuowanianaukinastudiachdmglegOStOPnia．AbsoIwent4semestralnychstudidwII

StOPnlaPOSiadawysokie kwalinkaqie artystyczne wdziedzinie sztukpleknychw zakresie

intermedi6W，atakzewICdze，kompetenqeiumlgetnOSciniezbednedo：PrOWadzeniawlasneJ，

autorski匂　praktyki artystycznq，rOZumienial OCeny ZiaWisk sztuki w kontekScie

nowoczesnych techniki technologii komunikacy．JnyCh，PrOWadzenia samodzielnie pracy

realizacyJnejibadawczgwzakresieintemedidworazefektywnegofimkcJOnOWanianarynku

SZtukiimedibw．AbsoIwent posiada umlq唱tnOScIPlanowania prac zespoldw badawczych

irealizacyJnyChwzakresieintemedi6worazkierowanianimi・Posiadardwniez kwalifikacje

do prowadzenia dzialalnoSci w zakresie upowszechnianiai promoqlintemedidw

Winstytuqiach kultury，SZtuki oraz wobec Srodkdw przekazu．Jest Swiadomy znaczenia

ustawicznego doskonalenia wlasnych uml〔衰tnoSci，JCSt PrZygOtOWany do kontynuowania

naukinastudiachtrzeclegOStOPnla．

KoncepcJa ksztalcenia LIWZglednla∴arlystyczna tradycje modemistyczna

lPO110WOCZeSnaWraZ，ZtendenqaZWrOtuSZtukpieknychwkierunkusztukinowychmedidw

oraz fbrmaqjiartystycznq powstalg wnurcIC WSPdltworzeniaprocesdw technoIoglCZnyCh

i cywillZaCyJnyCh Sfera ta w dydaktyce arlystyc？nq p（型W－a Sle Od wielulat，lecz
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lokalizowanabyねdo函zazwyc初namarglnCSaChprogramdwkicrunkdwtradycyJnyCh．

WydzialIntcrmedibwstawiasobleZaCelJquJeCICIWyOdrebnicnle，COnalczyuznaCza

innowac洲eWkontekScieprogra1－ldwstudldwocharakterzetradycyJnylll・

Studiaprzygotow函dosamodzielncgoposzerzaniawlasnychL一mlqelnoSciiwiedzy，

doautorsklegOuPraWlania‘wdrczoScianystyczngorazrozwuaniazdolnoScldorcflekginad

SZluka wspdlczesna・Studianaklerunku・jntemedia・・przygotowLmrdwniezdo pracy

iwspdlpracyzinstytudamlkulturalnymiimedialnymi，dosamodziclnegolubzespolowego

tworzeniaikierowani”ealizaqqprqiektdwlaczacychzagadnleniakomLInlkacyinCZnOWynli

technologiami（Wideo・tClewizja・Cybcrne－yka・PrC房ktowanicwirtualnychbodicdw，animaか，

SCenOgraHawimalnalmedlamieszane，nlmckspcrymcntalny，StatyCZnylruChomyobraz

Cyfrowy，laCZenieobrazuzdZwiekiem言nne‘brmysynkretyczne言nstalaqawielomcdialm，

SZtukaperfbmance）Dotyczy to rdwnieZPraCy narZeCZiwspdlpracy ztzw．sckto．cm

PrZemySlbwkrcatywnych．

Oceniany kierunek kladzie szczegdlnynacisk na polaczcnie zagadnieho rdznym

rodowodzie，W tym WySelekかnowanci adap‘Owane doinnych warunkbw nlCtOdy

PraCOWniane・interdyscyplinamo560raz bogatq trady壷uniwersytecka．Ramowc trcSci

ksztalcenlaPOdanewstandardachzostalyrozszerzonezgodniezokrcSlonymlPrZeZOCenlany

kierunekcelamiksztalcenialSylwetkaabsoIwenta．

Pomimo・izwraporcie samoocenymoれa znaleZC podkreSLellle，Ze PrOWadzony

kierunek・証cmedia，，jcstkierunkiemartystycznym，nalezacymdodziedzinysztukpieknych

inie przygotow可edowykonywalliajakiegoSokreSJoncgozawodu，leczprzedewszystkimdo

Sa1－10dzielnego poszerzania wIasnycllumlqetnOSciiwiedzy，do aLItOrSkicgo uprawiania

twdrczoSciahystycznqorazrozw・」aniazdolnoScidorenek串nadwspdlczesnaSZtuka，mOZna

ZnaleZC przykhdy wSrdd absoIwentdwkierunku rdwnieZ studidwIIIstopllia，ktdrc bez

PrOblemuzatrudniancsaWmmachzagranicznychzuwaglnaWySOkaJakoSe nabytych

umlqetnOSciiwiedzy・PrzyklademmozebyCdoktorantka，ktdrazqielasleteOrlalPraktykq

konserwatOrSka wobec mlluisztuk medidwelektronicznych・Na tcI∴Odstawie nale7y

StWierdzid・ZeJednoslkabardzodobrzeprzygotowueswoichstL一dcntdwdowykonywallla

WOlnegozZ一WOduartyslyiu1－10拙WialllljednoczcSniepodiecicpracyzgodnicznabytawiedzq

i zdobytymi umi函110geiami，a takze rozwijal－ymi konsekwentnic zainteresowanialll，

OCharterzeintermedLt血ymktdryJeStk－uczo、Vyd－aprowadzonegokic11－nkl－Studidw．



Sylwetka absoIwen‘a，Obowi剛aCa dla programdw starszychJeSt ZgOdna

Z ZatWicrdzonymi efbktamlkszla－cenia・ReallZaqa Celdwi szczcgdIowych cfa（tdw

ksztalceniawpclniumozIiwiaoslagnlCClePrZedmiotowychefbktdwksztalcenia、

2）efbklyksztalceniadanegoprogramuzostalysfbrmLllowancwsposdbmzumiaIy

isasprawdzalnc，

Eftktyksztalceniaocenianegokierunkuzosta－ysformulowanewsposdbzrozumiaIy・

Uzytewichopisachsfbrmulowaniajezykowesazgodnezes，bmulowaniami，jakiepowinny

byC uzywane wposzczcgdlnych katcgoriach efdddwksztalccnia・Uzy－e∴Sfbmulowania

merytoryczncsaprecyzyjncipozwalaiazrozumieCzardwnospecynkCkierunku．

ZallaIIZyPrZedslawionychdokumentdw言akinapodstawieoplniiuzyskanychpodczas

SPOtkaniazesludentaml，nalezyrdwnleZstwierdziC，Zeeftklysasprawdzalne，COJeStmOZliwe

rdwnieZdzi＊iwhSciwemusystemowiichoceny．

3）Jednostka stosLJe prz布zysty system oceny efekt6w ksztalcenia，

umozliwl明Cy WCrynkaqc zakladanych celdwi ocene oslagania efbktdw

ksztalcenianakazdymetapieksztalcenia：SyStemten」eStPOWSZeChniedostepny・

Przyi高tastrukturadydaktycznazezwalaiumo21iwiaweryfikacjeefektdwkszlalce，lia

nakilkL一POZiomach：PraCOWnl・Wydzialu，kierunkuiuczelni・Formysr）raWdzaniaefもktdw

ksztalccniato：PrZeglad，PreZentaqa言wiczenia sprawdz魂cc，POnfblio，egZamin ustny，

egzamin pisemny，referat・krytykantOrekta・・・burza mdzgdw”・Ksztalcenie artystyczne

poleg瑚CegldwllienaindywidualI－ymrOZW（mStudentawzaleznoSciodjcgozaallgaZOWania

OraZPrCdyspozyql・WpelnirealIZOWanCJeStWJednostce・gdzierelaqepomiedzykadra

astudentamisqbliskicopartenazaufaniuizaanga20Waniuobydwus‘I・On・

Zasady zaliczch zostaly okreSIone w regulaminie studidw oraz w sylabusach

PrZedmiotdw・RegulaminstudidwAkademiiSztukPicknychimJanaMatdkiwKrakowie，

PrZyJety uChwala Senatl－　Nr　27／2012　z dl－ia　24　kwie正a　2012　T．．ze zmianami

WPrOWadzonymiuchWalaSenatuNr8／2013zdnia23kwletnia2013㌦OkreSlapodstawowe

procedury zwlaZa一一C Ze SPraWdrenieI一一eftktdw ksztalcellla，do ktdrych mozna zaliczyc：

Organizaqeprocesudydaktycznegoztermil－amiiokresemtrwaIliasc叫egZaminacyJllyCh，

StOSOWaneSkaleoccn・Skladaniecgzalllindw，し一ZySkiwaniezaliczel－PrZedllliotdw、SemCStrdw，

Praktyk，ZaSadyisposdbprzcr，rOWと一（lz：eniacgzami－ludyplomowego，WarunklPOWtarZanil－
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PrZCd1－11016wISemeSl叫Skrc鉦nia∴ZlistystL一de一高W，Wtym ZPOWOdLJbraku r，OStWOW

W naLIee OraZ PrOCeduryllagradzallla Studcntdw oslag掴CyCh najlepsze W）′lliki．OkTCSem

ZaliczcnlOVrym PraCy StudeIltaJCSt SemCStr・Wa…lklCmJCgO ZallCZenia．lCS－speInicnic

Wymagah，takichjak：ZallC7renlC型tCWramaCllPOSZCZCgdlnycllPl・ZedmlOt6W，dopLlSZCZellie

do se叩inastepnlC∴Zdanic cg7mnindw－W t〉′m uZySkanie ocen w pr。eeSie przeglmdw

eg菊一llinaC）UnyCh Prowad？qCy珂eClaOpanenawykladachimaJaCCCharakterleoretyczny

PrZePrOWadza璃egZamlnyWfbrmlCkolokwium・Przycgzaminachizalic7C－liacllStOSLUe∴Sle

OCenyObowiazし直ccna＾kademii：Cel亘IaCy（5，5）bardzodobry（5，0），dobryplus（4，5），dobry

（4），dostatccznyplus（3，5），doslalecz一一y（3，0），niedostatecznaplus（2，5），IllCdostateczny（2，0）．

Oce－lyZegZamindwiZaliczehwpISyWaneSqdoindcksu，kartyegzamlnaCMInIIPrOtOkolu・

Napicrwszychz舗ClaCllWSemeStr7Cr，rOWad73CymaObowiqzekpolnlbrmOWalliastudcntdw

OZilSadacl10Ceniania、命rlllieoccny、Zakresicmatcrialujakipowlnicnbydor）ilnOWanylub

Zadaniach do wykonania do cgzaminulub zaliczcllia・Te samcinformacJC Studenlmoze

ZnalcZCwsylabusicpr7・Cdmiotu・Eg狙nllnyZPrZCdmiotdwkierunkowyclllprOWadzonych

W PraCOWnlaCh，ktdrycll WylljkiemJCSt POWStanic realizaqlO Charakterze allyslycznynL

PrZePrOWadzane sa WlbrmlC PrZeglqdu・Przeglad wcwnetrzlly Odbywa sIC W OSlatllllll

tygodniuprzczsesJaCgZaminac〉叩3－JegO’funkcmJeStZaliczcnicscmestruidopuszczenie

do se函・Wydzialowc egzaminy semestralne（PrZeg均dy cgzaminacyjnc）i cgzaminy

ZPrZedmiotdwtcoretycznychprowadzonychwfbrnliewykladdwodbywaJaSICWCZaSiesc叩

egzaminac〉Jnej Przcglady cgzaminacMne m明　Cllarakter konferellql，W ktdryCh

PreZentOWanyi referowany jeSt POSter，PraC，a udzial biora cale rocznikl Studi（～W

IPrOWadzacyocenianeprzedmiotywykladowcy・Ocenianywlrakciecgzaminuzakrcswiedzy

JCSt ZgOdny Z OPISaml PrZCdmiotdw oraz mctodaml PrOCCSdw ksztalccnia．Zastosowane

metodypozwalalanaPClnawcryLlkadeeftktdwksztaIccniazzakrcsuwicdzy，umlqCtnOSci

ikompclenql．

WeryllkacjiefektdwksztalceniadotyczaCyChpraktykdokon可ekoordynatOrpraktyk，

a caloSciowq occny kazdego z cyklu praktyk dokon可e dziekanlubjego przcdstawiciel，

W POrOZun＝Cniu7iprZedstawicieleminstytuql，W ktdIもbyly onc realizowanc．Zaliczenic

praklykodbywasICPOPrZeZPrZyJeCiekonkretnqzIcconqpracy，rOZliczcniesleZWykonania

postawionych zadah oraz poprzez occne aktywnoSci w trakcic trwania praktyk．Pronl

dzialalnoSci podmiotdw，W ktdrych student odbywa praktyke musi zawicraC moZIiwoSC

Wykonania takiqi pracy przcz sludenta，ktdrq charaktcri rezuItat moえna odnieSC

do kiermlkowcll efektdw ksztalccllia．Odbycle Praktyk jcst wamnkiem dopusスCZenia

dosemestrudypIomowcgo（6semeslr）．
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Proces dyplomowania na kicrunkuin‘crmediaJCSt ZgOdlly Z ObowlaZ騎Cynl

Rcgulaminem Studidw・Student ma obowiqzck w ustalonym ternlinie（W SemeSlrze

POPrZedz祖cynlSemeStrrealizaかpracydypIoIllOWも）przedstawiCRadzieWydziaIutemat

lZaloZeniapracydyplomowd・KartazgloszeniatematLmuSlbyCIZgOdnionazpromotorcm

（kierownikpracownikierunkow諒wktdrdrea－izowanyjestdyplom）Orazprzezpromotora

ZatWicrdzona・ZgodnoScitcnlatuZkierunkiemstudidworazJCgOmCrytOryCZnaadckwatnoSC

ZatWierdza Rada Wydzialu・W karcic zgloszel－iowq・pOZa tematamipracy pISemng

iartyslycznq・uStalasle（gdlnyzakreSPraCy・ktdranalezywykonaCwramac一‥ealizaql

dyplol－lu・Zmianatematulubzakresupracywpoznmszymokresicwy一mgapowtdrTenia

OPISanq procedury・Wybdr r）rOmOtOra POZOStge W relaqji do wbom spcqalizaql

rePrCZCntOWanq PrZeZPraCOWnickicmnkowa－PrOmOtOremJCStZZaSadykicrowniktq

PraCOWni・Po wyborzel ZatWierdzcniu tcmatし一　PraCy dyplomowq，Student ustala

ZPrOmOtOremplanpracylPrZyS‘酬erdwnoczehiedorealizaqlPraCyar‘ystyczneJlPISania

PraCydypIomowd・Wtakciese叩Zamyk補CelprZCdostatnisemeslrstudidwstudentpowinien

OtrZymad absolutorium－rdwnoznaczne∴Z dopuszczenicm do scmestru dyplomowego・

WtcrminicpoznlgSZym・naOkolo3tygodnieprzedtcmincmobron，StudentpowinienzostaC

dopuszczonydoobronyprzczuzyskaniczaliczcniaodpromotora，Odprowadzacychscminaria

dyplomoweiodprowadzaCegOWarSZtatdyplomu・StudentzobowlqZanyJeStdozlozenia

PraCy dyplomowq teoretycznq wraz z dokumcn‘aqqpracy adystyczng w dzickanacic

n師OZnlqj2tygodnicprzcdwyznaczonadataobrony・Pozlomniupracdzickanwyznac猟

komige・ktdra przeprowadza egzamin dyplomowyiproccdure obrony・Oceny pracy

dyplomowqjdokon可ekoml担Zlozonazprowadzqcychpracowniekicrunkowe，PrOmOtO．。

irccenzcnta・PoodczytaniuoplnilPrOmO‘oralreCel均lrOZPOCZynaS準WlaSciwaobrolla

icgzamindyplomowy・Ob函ltUeOnPreECntaqePraCyartyS‘yczng，PrZCdstawiellieprJ・eZ

StudentaccluizakTeSuPraCyOraZdysku萌zudzicIcniemprzezkandydataodpowie。zi

na pytallia czlonkdw koml鉦　Po zakohczcniu∴∴CgZaminu pr？eZ gruPe Studentdw

PrZeWOdniczacykom的10glaszawynikiegzamiI－udyplomowcgo・

Zdaniem studentdwliczbagodziniczas trwanLaZt南dydaktyczllyCh，WramaCh

POSZCZegdInych przedmi（面W，dobrane∴∴ZOS面y w odpowiedIll SPOSbb，ZapeWn同年Cy

OPanOWaniewszystkichzaglldniehniezb函lyCIIPrZy加iczeniuprzedmiotu．Studcncizgodnie

SIwierd証言Zplanstudi6worazrozklad萄eCWPOS／C7＝egdlnychse一一leStraCll，Skonstruowany

JCSt W SPOSdb uwzgledni棚Cy CZaS niezbq壷ly do opanowanla WymaganegO matCrialu

izdobyciaokrcSIonychL一mlqetnO語i・
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ZcspdlwlかLUaCyPOZaPOZnaniusleZdokunlCntaqa・ipodokonang wIZyCle，

POZytyWnicocenlaSformulowaneefbktyksztalceniaisystemicllWerynka串

OpiscftktdwksztalccniapL一blikowanyJeStnaStrOnieWydzialu・Ka2dysludentma

dostcpdo slrony・InteresuJaC狙eStmOZliwoSCmodyLlkadiiuzupelnianiamin．slownika

intermcdidwczybazywiedzypraktycTnq PrZeZStudentdw OpissystcmuwcryHka函

etutbwksztakcnlaJCStpowszcchnicdostepny・

4）Jednostkamonilo串karieryabsoIwentdwnarynkupracy，auZySkanewyniki

WykorzystvewceludoskonalcniajakoSciprocesLIksztalccnia．

WydzialbadalosyswoichabsoIwelltdw・ktdrzyzzalozcnlaPOWinnlp（埠WiaCsie

Wrelaqacll，Publlkaqach・reCenZJaCl一同dwpublicznychpoprzezmonitorlngWPOStaCi

POdtrzymywaniaI湿nOScisieciowqlSyStemalyczncgoprzcsiewania－ntcrnetu・Sluzatcmu一

miediTyinnyml－　POrtaI wydzialowy∴吐piL′imedia・aS趣i spoIccznoiciowa

StrOna／grupa∴∴∴∴Katcdra Intcmedidw na Faccbook・u：

堕せ軽重垂・Uzyskalleinlbrmacje sa

arclllWizowane・IloprzezstalykontaktzabsoIwentamlJed一一OStka，mamOZllWOSCdoskonalenia

jakoSciprocesuksztalccnia．

CelcmI－10nltOrlngulosdwabsoIwentbwJeSIzardwnozachowal－ICSPOleczn坤aCZnOSci

PO1－1iedzykolgnymirocznikalnistudentdwiabsoIwentdw・jaktezorganizaqawzgcmnq

POmOCylWSParCla・OraZmOZliwoSdanalizyprogramuksztalcenia．

ZdanlemWladzWydzialuprzeprowadzanictradycyJnyChankictmo証orulqCyChlosy

ZaWOdoweabsoIwentdwwprzypadkuwIZytOWanegOkiemlkustudldwnieJeStadekwatlle

do okreSk）negO Celu studidw・Podstawowym zlozeniem pows‘anla kierullkullltermedia

Studidwbyloksztalcenicwszechstronnyclli‘wdrczychahystdw・WoplnllWladzWyd2ialu

absoIwentJeStprzcdstawicielemwolnegozawodu・ktdrymalatwoSCpr／yStOSOWaniasle

dopracywフCSPOleil一一OZeSlaCs準tWdrcqilidcrcmtakiego70SPOILLdlategotezsprawd7enie

losdwabsoIwentdwpodkqtcmzatrudnicniawprzcmy鉦C7ySCktorachkul‘ury，badallic

POZi0－11ubezrobocialWynagrOdzenlanlCmaWlagciwegoodniesicniapatrzqczpcrspcktywy

PrOgramustudldwatakzelWOrZOImSylwctkiabsoIwcllta．

Wodl－iesiellludoabsoIwe一一tdws‘LldldwplerWSZegOgldwlly1－1CCIcmksztalccnia＿JeSt

pl・Zekazanle Wyksztalcema teCllnicznego一刻dw110W POdstawowych WarS7tataCll SZtLlk

ll



tradycyInyCh言akisferzeaparaturowglPrOgraI－lis‘ycznqmedidwcyfrowych．NatomiasI

WStOSunkudo absoIwentdwstudldwdrし一glegO StOPnla∴ZalozenienlJeStksztalcenicosdb

SamOdzielnych otwartych naekspcrymcntircalizaqe Whsnych，autOrSkich pomysldw・

AbsoIwentkicnmkL一Intemediajestprzygotowanydotradycymegotworzcniadzielsztuki，alc

rdwniezposiadaumlqetnOScIPraCyZdzielem，uZyw棚CnOWOCZeSnyChurz如zcliaudio－

Wizualnych・taklChjak：Cybernetyka，telewIZla・animaga・Prqiektowaniewir‘ualne、1nSlalaqe

Wielomedialne．

Wymiemq ftm噂micrzenia crektdw ks加lcenia uznana zostala gldwnic obecnoSC

absoIwcntdwwprzcstrzenlPublicznq・pqJaWianicsleWrClacjach，Publikadach，rCCCnかch

faktbwpublicznych BadaniulosdwabsoIwcIltdwpodtymk印morazpodtrzymywaniu

lacznoSci sieciowq ma sluzyc stworzony portaL wydzialowy oraz tworzone grupy

naportalachspolecznoSciach・Po／ySkanclnfbrma函b函nabiezacoarchiwIZOWane．

ZhIacmiknr40ccmlo30WOWyImnychImCetapOWChorazdyIIlomowych

ZcspdI wizJrtujQCy bardzo、VySOko occnil poziom ar函tycznyi warsztatowy

magistcrskiehiliccncjackjehpracdyplomowych・RcalizacJcc‘apowcrdwniczprczcntu南

naJWyZSZypOZiom．

0ccnakohcowa2kryteri‘‘mOgCh，egO哩L＿Ⅱ虫垂

Syntet，rCZ，naOCCnaOPisowastopniaSI）CInieniaF均，terid…SgCZegdto砂励

1）OpracowanyistOSOWany m WydzialeIntermcdidw opis∴Zakladanych cfektdw

ksz（alccniajcstzgodnyzwymogamiKRKdlaobszarusztukiorazkonccpcJnrOZ、VOJu

kicrunku・JcdnostkabardzodobrzcImygOtO、VuJCS、VOichstudcntdwdo、Vykonywmia

WOlnegozawoduartyslyiumo拙、ViaimjednocZ・eSnicI・Odjcciepracyzgodnicznabyta

Wicdzai zdobytymi umi短くnoSciaml，a takze rozWIJanymi konscIovcntnie

Zaintcrcsowaniamiochar‘crzcintcrmcdialnym，ktdryJCStkluczowydIaprow…ldzoncgo

kierunku sludidw・Opis cfek諭w ks加lccnia puI，likowanJ，JCS‘na∴StrOnic Wy（掠atu．

Zcspdlwiz・ytuJ準yPOzaI．OZnaniusiezdokumcntacJ車podokonaneJWlzyClepOZytyWnie

OCCniasformulo、VanCCitktJrks加IccniaisystcmichwcIYfikacji．

2）Efckty kszfalccnia sibrmulo、VanC W prOgramaeh r，OSZC7：Cgdlnych praco、Vni sa

OkrcSloncwsposdbszczcgdlo、VylZrOZumiaIy・Inl’ormacJC∴7aWartCWprOgraIm－Chsa

PlZeJrZyStC・aichtrcSCwpcIniu1110猫WiadokonywanicoccnycrektdwksztaIccnia．
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3）System、VCIYfikacjicfmdwks血一ccniajcstpowszcchnicdostepnyifLInkcjonujc

IVClVlaSciwysposdb．

4）JcdnostkawpeInimonitorujckaricryabsol、VCntdwnalYnkupracy，auZySkane

WynikiWykolZyStujewceludoskonaleniajakoSciproeesuksztaIc。ni。．

3・I｝rogramstudidwumozliwiaoslagnlteiczakIadanyehefcktdwksztalccnia

l）Realizowany program ksztalcellla umO拙wla Studentom oslagniecie kazdego

ZZakladanych celdwief討dw ksztalcenia oraz uzyska－lie zaklada－lq Struktury

kwaiiLlkadiabsoIwcnta，

StudianapoziomicIstopnlatrW魂6scmestrdw，anaPOZiomleI－stopnia4semcstry．

Jcdnostkaopracowalaw2006rokustandardyksztalceniadlakicrunkullltermedia，ktdre

ZOStalyzatwierdzoneprzezMNiSWOdmomelllurozpoczeCiaksztalcenlaI－aOCenianym

kierunku言cdnoslka doskonaliswqiC PrOgramy・Stara Sle ZatrudniaC nqiIcpsza kadrc，

usamodzIClnilasle，PrZCksztalc掴C2・KatcdrywWydz証Nicustannie analiz明C fomc

ksztalceniaizmicnlaJaCCSleWarunkizwlaZalleZSZybkimiprocesamizwlaZanyminq061npl

rzeczumLUaCZCyHyza明ldzialall10gciaWZakresienlultimedidwwladzeWydzialustar鋤

SlemOdy爪owacprogramstudidw，abymoZliwebylo，OSXLgllleCiekazdegozzak伽anych

Cel（〕wicfbktdwksztalccnia．

SystemECTS，PrZyJmuJIaCyPunkta函zgodnazzaIozcniemminimLlm30punktdw

ECTSnasemcslr・umOZliwiastudiowanienaWydzlaleintemcdidwwielustL一dentominnych

kierunkdwiuczelni，WtymWramaCllprOgramuEraslmSOraZdajemozliwoSd stud。nt。m

kierunkuintermedldwpodか10Wania staZyistudidwwrdZnych fbrmachilmgSCaCh．

StudenciWydzialumogardwniezwpISyWaCsleWPrOgramyStudidwdzialahlPr⊂車ktdw

niestandardowych，miedzynarodowych warsztatdw，Oka乙ionalnych praktykiuczestnictwa

WWaZ一一yCh，CZeStOunikalllyChwydarzeniach．

ZasadabudowaniasystenlL一ECTSjestZgOdnazobowiaz函cymiprZePisallli（Ustawa

OSzkolnictwieWyzszymiRozporzadzel－icwsprawicwarL一nkdwitrybuprzenoszeniazqec

ZaliczollyCllPrZeZStudenla）・PLmktacjaECTS zamleSZCZOnaWplanachsttldidwzdnia28

1istopada2012nastudiachstacJOl－amyChJeStPrau′ldlowa．

ProgralllStudidwIstopn－aSkkIdasleZgruPyPrZedmlOtdwkicrullkowycll，WSklad

ktdryellWCl－OdzirPlaCOW－liaszluklPer‘brlllanCe，PraeO、、′IliadzialahmcdialllyCll、PraCOWnia
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kreaqlCyfrowq・PraCOWl－iaanlmam gruPyPrZed一miotdwogdlnych，WSklad ktdrych

WCl10dza：praCOWniarysunku，arChisfbra，audiosftra，rqeStraqalprZetWarZanie，eStetyka，

CStCtykacytiy，gaIeriadydaktyczna，WicdzaosztuccwspdIczesnd，historiasztuki，SOqOlogla

kullury・POdstawyinfbrmatykl，kursmodelownia3D・jeZykangielski，可podstawaprawa

aulorskiego・　SeminariLlm dyplomowe／perspektywa historyczna，　Semlnarlum

dyplomowe／pcrspektywacstetyczna‥Semlnariumdyplomowe′perspektywakognitywistycZna，

SCminariumdyplomowe／problematykawspdlczcsl－yChprak‘yks2tuki．

ProgramstudidwIIstopnlaSkladasICZgmPyPrZCdmiotdwkierunkowycllWSklad

ktdrychwchodza：PraCOWniasztukipcrfbmancc再raCOWniadzialahmcdialnych，PraCOWnia

kreaqlCyfiowq・PraCOWniaanimagl；

grupy prZedmiotdwogdlnychwskladktdrycllWChodzq：PraCOWniarysunku，arChisfcra，

audiosfbra・PraCOWllia audio sztuka dZwieku，PrZeStr2eh miasta／sztuka miasta，

WyStaWiennictwoi prezentaq聞dziela sztL一ki・WarSZtat SPeqalistyczny／infbmatyka

StOSOWana・WarS油　dypIonlLl・historia mcdidw・　Wbrane zagadnienia sztuki

WSPdlczcsn勘perspcktywa historyczna，　WybLmle zagadnlenia sztuki

WSPdlczesnかperspektywakura‘orska・Wybranezagadnieniasztukiwspdlczesn珂pcrspektywa

estetyczna，historianledidw士LZuSyPraWaaLItOrSkiego，SCminariumdyplomowc／tcoriasztuki．

Semi－lariumdyplomowe／gra一matykaobra州ruChomcgo・SCminariumdyplomowc′technologlC

inIbmatyczne・Sekwenqa przcdmiotdwjCSt OdpowICdnia do oslagnleCla Zakladanych

eftkt（iwksztalcenia．

ProgramksztalceniadlalstopnlaZaWieratrcSclgruPePrZedmiotdwpodstawowych，

kierunkowych，teOretyCZnyChorazklerunkowespcqalizacjedyplomowedowyboru．

Modul przedmiotdw kierunkowych zawiera obowiqzkowc przedmlOty PrOPedeutyczne

OZnaCZeniupraktycznymlWarSZtatowym，ktdryclltrCSciksztalcenialPrOblcmatykasasclSle

ZWlaZane Ze SPeCynka ksztalcenia na kierul－kuintemedldw・Modul przedmiotdw

kierunkowych－SPeqallZaqiidypIomowych，Obか1LUePraCOWniekieI・し一llkowc，WramaCh，

ktdrycllStudencimogq rcalizowaC pracedypl。mOWe・DlaIstopnlaStLIdldwksztalcenie

WramaChtychprzcdmiotdwJeStObowiazkowc・StLldencIPOdczas2pierwszycllSemeStr6ws年

ZObligowanido uk0－ic7Cnia kLIrSdw w kazdq pracowikierunkowci Na drL一glm rOku

naslepucwybdrpracowni，Wktdrqstuden‘7・a一一licrzarcalizowacpracedypIomowa・Studenci

StudidwIIstopnla・Wyboru pracowniw ralllaClllnOdulu przedllliotdw kierunkowych－

SPeCJalimcjidyplomowychdokon咽nalroku・Wsklad，一10duluprzedmlOtdwklerunkowycl1

－1coretycznych wcl10dza PrZCdI－lioty tcoretyczllCi scminaryine・W ramaC一一Wydzialu

Intc…Cdldwtwor73ZakladlcoliLIJczcslllletWOWZ…l蘭achnardZnyCl－CtaPaCllStLldidwJeSL
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dIastudcntdwobowiqzkowe・Przedmiotyzcwzg国unaswqlCha．ak1．．日。．S．iksztal。en，a

SPrOmowanedlaklerunkuintermedidwprowadzonesajedynicnaWydzialeIntermedidw．

Opismoduldwposzczegdlnychgrupprzed1－1iotdwzawierasposdbwerynkadieftktdw言loSC

godzinlPunktdwniezbednyclldozaliczcniaprzcdmiotuwcalymcykluksztalcenla，rOdzqi

Z補C，iloScgodzinwymag瑚CabczpoSrcdniegokontaktunauczyclelazcstudcntcm，kod

przedmiotu・mktyksztalccniasfbmubwancwkartachprzcdmiotdworazwsylabusacllSa

OkreSk）neWSPOSdbzrozumialylPOZWal瑚Cynaichweryfika帝Sylabusyzawier瑠naZWe

PrZedmlOtu・daneprowadzacego；CZaSlmlqSCeZ乳房，konlakt，CZaStrWaniaprzedllliolu，

kale－ldarium przed－lliotu・Wymagania wstepne，tyP PrZCdmiotu，Zakladane re加taty

ksztalcenia・OgdlnyopISPrZedmiotu／treScimerytoryczne，Pqjeciakluczowcprzedmiotu、

teminologie（spispqjeCitemlndw）・Zadaniaprzedmiotowc，OCCna（sposdbwcrynka航

WPOSaZenieinarzedziauzywanewtrakciez彊・llteratLIreilckturyobowi呼kowe Karty

PrZedmiotdw sporzadzone wedIug uczelnlanegO WZOrCa ZaWieraJq WSZyStkle nleZbedne

elementywtym‥Ogdlnqcharakterystykcprzedmio‘uiusytuowaniewprogralniestudidw，

efektyksztalcenlaisposdbprowadzenlaZ年前（wlymopisefbktdwksztalcen，ni。dni．si。ni。

do kierunkowychido obszarowych efektdw ksztalcenia），mCtody wcryfikaqiicftktdw

ksztalceniainakladpracystLIdenta・OpracowaniezardwnokartprzedmiotdwjakrdwnieZ

SyIabusdwopar‘eJeStnaSPqlnymPrOgramieksztalceniaz・gOdnyl一一ZeStandardallliksztalcenia

iokreSlonqsylwctk年absoIwenta．

StudcncimpICrWSZyChz補Ciachsainfbrmowaniozasadachzaliczeniaprzedmiotdw．

Zdanicmstudentdw，ObowlaZtUaCCfbmyprzeprowadzaniazaliczchiegzamindw，ZaPCWnlm

Obiektywna wcryfika函zdobytych umlgetnOSci・W oplniistudcntdw LlStalone metody

egzaminac〉lnei zaliczeniowe odpowiad諦　treScLOm ksztalcenia przekazywanytn

naz補Ciach・aSPOSdbprzcprowadzeniaweryllkadiI－lanaCClusprawdzenieokreSlonych

Cftktdw ksztalcenia przygotowanych dla danego przedmiotu・Efbkty ksztalcenia

SfbmulowancwprogramachposzczegdlnychpracownisaokreSloncwsposdbszczcgdlowy

izrozumialy・lnforlllageZaWarteWPrOgramaChsaprzqrzystc，aiclltreSCwpelni1－mOZliwia

dokonywanicocenycfektdwksztalcenla．

Zespdlocenlと輝ymialmOZliwoSCweryfikaqiizakladallyCheftktdwksztaIceniawtlakcic

rozmdw z pedagogami w konlekSc・e PreZenta函　prac studelltdw（PreZClltadi prac

dypIoInOWyCh）・jak rdwlliez podczasllOSPiLaqlZ痛，aIlallZ〉′PraC etaPOWyChiprac

dyplomowych
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Wydzialwral一一aCl10rganizaqlPrOCeSuksztalcelliareaIizLUe・OPrdcztradycyJnyChfbm

ksztalceniatypuwykladczycwiczellia，PrZedewszystkimfbmeksztalccniこ一WarSZtatOWa，

nierozerwalnie zwlaZanaZ ksztalceniem artystycznym・Realizaqa prQjcktdw，dysku料

PreZentaqIa，SPOtkaniawarszlatowc，d諦ccmo荊woscpracywgruple，Sqfbrmamikszt。l。。nia

WSOko occnionymiprzez zespdl wIZyt明Cy・Wydzial w plerWSZyCh dwdclllatach

ksztalcenianapozio1－1iestudidwIstopnlaWPrZeWaZ明CqCZeSCIPrOWadzl御崎ClagruPOWe，

W ktdTyChistotnaJeStrelaqapomiedzyprowadzacymz補ClaaStudentami Od3roku

Studidw，gdystudentmaJuZmO71iwoscpmVSZegOWybompracownikierunkowql，naStCPLUe

ZmianafomyksZtaIcenia Kazdyzestし一dentbwzysk函osobistegoopiekunanaukowcgo，

tutora・ktdryzazvrycz劉Opic匝esICnimazdopracydyplomowq，PrZylmLUaCrOk；PrOmOtOra．

Od3rokustudidwplerWSZegOStOPnlal‘一aStudiachmaglSterSkicllStudcllCitraktowanisqjako

autorzyswychdziel，Wrealizaqlktdryci－ZeSPdlkierunkuwspdlpracLUe，r）Omagilldostarcza

kryteridwocenyikrytyk主StudcnciintcmedidwsaidwniczwprowadzanlWSfercbadah

naukowychiprdcktdwanystycznycl、PrOWadzonychprzczpracownikdwwydzialu，biora

udzialwwicluprogramacllmiedzynarodowych・EfektytqpracymoznazauwazycanalizLUqC

OSlagnleCla artyStyCZnei naukowc studentdwi absoIwelltdw Wydzialu・Caly proces

ksztalceniaJeSt bardzo zindywidualizowany・COJeStllaturalne w przypadku studidw

artystycznych・Pracawmalychgrupach，PrZeWagakonsLlltacjiikrytykindywidua－nychto

fbrmyksztalcenlaPOZWa擁cezrcali70WaCzakladanecfcktyksztalcenia・PrzedmlOtydo

WyborustanowlqWleCgniz30％programuksztalcenia．

StudenciobecninaspotkaniLIZgOdnicstwierdzili，lZplanstudidworazrozkIadza時C

WPOSZCZCgdlnychsemcstrach・SkonstruowanyJeStWSPOSdbLIWZgledni明CyCZaSlliezbedny

doopanowanlaWy1－1aganegOmaterialuizdobyciaokreSIonycllumlq担OSci・Wregulamillie

StudidwokreSl0－1eZOStalypodstawowezasadyzaliczeniasemestruirokustudidw．Zaliczellie

roku potwierdzonezos cc pISCmnakolqnyrokstudidwwdokumentaqlrqCStnUaCq

PrZebieg studidw Podstawa zaliczcnia scmcstrulub rokuJCSt uZySkanic∴∴Zaliczeh

ZeWSZyStkichprzedmiotdw・Plencrdwlpraktyk・atakzczdaniccgzamindwprzcwidzlanyCh

Plancm studldWJednym Z Wa…1kdw Zaliczcllia z補CJCSt L一CZeStnic弧lic w萄cciach

StudentJeSt ZObowlaZany do L17ySkallia w roku akadcmlCkim zakladanych cf諒tdw

ksztalceniaolaZOtrZymanianiemlllg一一lZ30pLuktdwECTSzazaliczenickazdcgoscmcstru

Studidw．

Zasと一dy言rybodbywanlaisposdbZaliczanlaPraktyk州WOdowycllOkreSla，，Reg〟／a〝2in

prakLykzawodowyc／川，／雄atk刷52（LlkPtk，TyChl〝，Ja′，（′肋′elktiStudcllCkicp一之tktyki

lG



ZaWOdowc w m瑚na CClu poszcrzanic wiedzy zdobytd na studiachirozw函nle，

PrZygOtOWanie do zespolowqiindywidualnq pracy arlystyczng，Prqjeklowglub

konserwatorskidorazdoorganizowaniadzialalnoScitwdrczqlPrZySZ碕pracyzawodowq．

Plener｝′lPraktykisalntegralnaCZCSClqPrOgramuks舶IccllialPOdleg瑚takimsamym

ZaSadomzaliczcniajakinnezqJeCiadydaktyczne・Woplniistudcntdwczasodbywallia

praktyk oraz mlqSCa W ktdrycllPraktykisa PrOWadzonc sprzy糊Zdobyciu nowych

LImlqetllOScilWykorzystywaniuwiedzyzdobytgwczasiestudidw．

Dziekanmo2ezwohiCzobowiqzkuodbywa一一iapraktykizawodowqlubjdc型Ci

Studenta，ktdryodbylstazzrcalizowanywramachpr（扉ktdwzdotaqlPOZabudzctowychlub

Wykomlpracespclni瑚CqCelepraktykiprzcdrozpoczccICmStudidwlubwczasICPrZerWy

WStudiach．

StudellCi moga ubiegad sie oindywiduこ高y program ksztalcenla（IPK）lub

indywidualnyplanstudidw（IPS）OdIIrokustudidwnaokresconinlnigroku．Stud。ntm。Ze

StudiowaC wedlugindywidualncgo planu studldwi programu ksztalcenialla ZaSadach

ustalonychprzezRadeWydzla1－1iReg1－1aminstudidwASP・StudenciobecnlnaSPOtkaniunic

VryraZali，ZainteresowaniatakafbrmaindywidualizaqlPrOCCSuks？talcenla．

StudencilllePelnosprawnimogqubiegacsleOdostosowaniesposobuorganlZaqliwlaSciwq

realiノaql PrOCCSu dydaktycznego，W tym Warunkdw odbywania studidw do rodzか

nlepClnosprawnoSci・Dostosowanieprocesudydaktyczncgodoszczegdlnychpotrzebosdb

nlCPelnosprawnych，W ZaleznoSci od rodzaju nlePClnosprawnoSciiinnych tmdnoSci

ZWlaZanyChzestanemzdrowlamOgaPOlegacwszczcgdlnoScina：OdbywanluStudidwwedlug

indywidualnegoprogramuksztalce一一iaiindywidualnegoplanustudidw，atakzerozIozeniu

PrOgramuz補COraZZmianicibrmy利勝CicgzamilldwlubwydluzenluSeSJlegZamillaCyIIlq・

Sludentdw，kt6rzy rozpoczeli studia do dl11a POWOlania nowego Wydzialu

Intemledidw，Obowl雀Ztqe Plan studidw wprowadzonyi obowlaZuIaCy POdczas

fimkcjonowanlajednostkijakokatedrywsmkturzeWydzialulくzeZby．

PrzedmiotyzardwnodlastudidwIjakillstopmaZeStaWionowczterechmodulacll：

Modulprzedmiotdwpodstaw。WyCh．WjcgoskkldwcllOdzz川rZedmiotyogdlnoakademickie

ObowIZiZLUaCeWSZyStkichstudcntdwL一CZClniircallZOWanePrZ，CZinncJednostkiuczelni．

ModulprzedmiotdwkierullkowyclLSqtopodstawoweprzed1－1iotyoznaczeniur）raktycznym

iwars州owym・ktdrychtreSciksztaice一一ialPrOble1－1atyk乙一SaSCiSlezwIqZaneZeSPeCynka

ksztaleen主一WkierL一nku＝rlerme。一（品【）rzedmlOtyteSqOboWKtZkowe
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Modulprzedmiotdw kicruIlkowych－SPe担izaciidyplomowych ObeimuJe PraCOWnie

kierunkowe，WramaCh，ktdrychstudencimogarealizowacpracedyplomowe．

DlaIstopnlaStudidwksztalccniewramachtychprzcdmiotdwJCStObowiqzkowe・Sludcnci

POdczas2picrwszychsc－lleStrdwsazobligowanidoukohczeniakursdwwkazdejpracowni

kierunkowqi・Po roku druglm naStepuJe Wybdr pracown主w ktdrg sludent zamicrza

realizowacpracedyploI－lOWa・Studcncistudidw－Istopnla，WybonlPraCOWniwramach

moduluprzedmiotdwkierunkowych－SpeqalizadidyplomowychdokolluqnaI。Oku．

Programstudidwobeim可cobowiazkowepraktykistudenckic．

Praktykizawodowenakierunkuintemediaodbyw明SleWinstytu函ch zewnetrznych

W OParCiu o umowy・ktdre kazdorazowo zawierane s雀POmiedzy wybranainstytLlqa，

awydzialem・Realizowancs叩adruglmrOkustudidwpICrWSZegOStOPnla，WWy一一Iiarze60

godzin・Odbycic praktyk jcst warunkicm dopLlSZCZenia do semestru dypIon－OWegO（6

SCmeStr）・Koordynatorpraktyk－PraCOWnikWydzialu－POWOlywanyjestprzezDziekana

KazdystudentmozcsamodzielnleWSkazaCinstytuqe，WktbrdchceodbyCpraklyke．P。。nl

dzialalnoSciwskazanychprzezstudentapodmiotdwmusizawicraCmozliwoscwykonania

takidpracyprzcz∴Studenta，ktdrqicharaktcrirczultatmoznaodnieSCdokierunkowych

e撮tdwksztalccnla PropozyqietakiekierowanesadoDziekanaimogabyCzatwierdzone

tylkotakimtrybcm・Niezalcznieodtego・Wydzialwkazdymkolqnymrokuproponue

PraktykJichcharakterimleJSCe－dlacalegoroczllikaiwt mcelupodtrzylmIICWSPdlpracc

Z∴SZereglemrdznychinstyluc・Ii・ZwiaZaneSaZpraCflnadokreSIonymzadanicmiodbyw瑚

Sk；W gruPaCh zadaniovYyCh・Dotychczas praktykiodbywaly sle W nizq∴Wymienionycll

instytucjach：TVNOddzialKrakdw；OkregowyInspektorat PracywKrakowie；OSr。dek

Dokumentaqii TwdrczoScIlbdcusza Kantora Cricoteka；0．D．A．OSr。dek Dzlalah

Artystycznych w Piolrko、Vie T、rybunalskim・W roku2013praktykltakic odb函sle

WMOCAK（MuseumofContemporaryAn，Krakdw），aichcelembcdzicrealizadaprzez

grupenaszychstudentdwoprawyiobslugiduzegoprC扉ktuwystawiemlCZegO．SyIwetka

absoIwcllta mOZe by60Slagnleta PO OSlagnleClu efektdw ksztalcenia poprzcz realizaqe

PrZedmi（高WlgrupPrZedmiotdwzmwartychwprogramieksztalcenia．

Zaliczenie praktyk odbywa sle POPrZeZ PrZyJeCle kol庇e1－1e「Zleconq pracy，

rozliczeIlie sleZ Wykonaniaposlawionychzadah．oraz pIZeZOCenCaklywnoSciwtrakcie

trwaniapraktyk・ZaliczeIiudZielakoordynatorpraktyk，aealoSciowqocellykazdegozcyklu

Praklyk dok01両e Dziekan，lLlb」egO PrZedstawiciel，、V POrOZumielllu Z PrZedslawicielem

instyluql，WktdrdbylyoneIe！1品owane
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ZcspdlwIZytLmCyPOZytyWnicocenilprowadzcniepraktykstudel－CkichnaWydjliale，

ktdred魂mozliwoS oslagnleCiakicrunkowychefutdwkszta｝ccnla・Nas枇CgdInauwagc

ZaSlugLUe・POdpisanieporozumieniawsprawicpraktykstudenckicllPrZeZMOCAK，muZCum

SZtukiwspdlczesngwKTakowie，ktdregoprogramSc巌zwlaZanyJeStZZaloZOnymlPrZeZ

Wydziale欣tamiksztaIceniadlakierunkuintermedia・ZespdlwIZytuJaCyPOZytyWnieocenil

Zakres膏mcidokumentaqereallZOWanyChnawydzialepraktykstLIdenckich．

ZgodniezogdlnymizasadamlPOdstawqpunktadijcstobciazeniepracqstatystyczncgo

StudentadlawszystkichefktdwksztalceniazwlaZanyChzprzedmiotem・Obci郊niepracq

JeStWliczaneczasemposwleCanymnaJqreallZa鵬・Prz）UetOZaSade，ZelpunktECTSto

25－30godzlnpraCy WydziaIzWaCauWage naWyCenienlelWyWaZenlellCZbygodzi－l

kontaktowych，CZaSu SPedzoncgo naindywid一一alnq nauce，leklurze，SamOdzielnycll

Cwiczeniach，Zbieranlu materialdw，OPraCOWyWaniu r）r〔扉ktdw，nOtatek，SZki。（高

lPrZygOtOWaniusiedoz語・Dodatkowymelemcntemsapraktykiiwarsztatyoraztenrod萄

Praktyki wlasnqi・ktd一y Wymagany」eSt Od wszystkich studentdw jakoidentynkaqa

lPOtWierdzellicichindywidualnychzainteresowah，ktdramoder朋1Werynk両pracownie

kierunkowe・WydzialzauwazapotrzebestakjwerynkaaqiisystemowqprzywieloScirodzかw

ZaangaZowaniaiarbltralnoSciichwyceIly・WobecnymmodelustrukturalnymWydzialuprzy

WPrOWadzeniLIPOSrcdnicgosystemLlZarZadzaniadziekiulworzcniutrzcchkatedrijcdncgo

Zakladu，nadzdrlkoordynaqjadzialaniaaktualizowanegosystemLlJeStOdpowiednia．

2）Zakladanecfektyksztalcenla，treSciprogramowe，formyZ年前Orazstosowancmctody

dydaktycznctworzaSpq咽CarOSC・

Zakladane efekly ksztalcenia・treSciprogramowc，formyi metody dydaktyczne

kierunku tworza spqina CaloSC・Swiadczy o tym wlaScIWa Organizaqa studidwitreSci

PrOgramOWedostosowanedoceldwksztalcenia・Zachowana」eStWlaSciwaproporcJallliedzy

PrZedmiotamlleoretycznymiikierLLnkowymi・Wszedzic obowlqZue ZaSadastopnlOWanla

trudnoSci w re証zowanycll Z・一damaCh，CO gWarantLyC pri一Widlowy rozwqJ OSObowoiei

twdrczgstudenta・Ocenatazostaladokollana－laPOdstawicprJtCdstnwioI一句dokumentacJlOraZ

roznlbw・PrZePrOWadzallyCllZWladz’mliuczclnilPraCOWnikamidydaktyc7・nymikierul－ku，Jak

rdwnieznapodslawieh0SpltaqIZaJeC
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Occnakohcowa3k”′eriu〝，OgdhegoJ型rOZntalaCO

Syntetycznaocenaopisowastopniaspelnieniakry）teridwszczegdtoWCh

l）Rcalizowany program ksztatccnia umozliwia∴S‘udcntom osi鵡Piccie kazdcgo

Z∴Zakladanych ccldwicfcktdw ksztaIccnia oraz uzyskanic zakladancj struktulY

kwalifikacjiabsoIwcnta“ProccsksztalccniajcstbardzozindywiduaIizowany・Wydzial

W ramaeh organizacJI PrOCeSu ksztaIcenia realizuJe OPr6cz tradycyjnych form

ksztalceniatyI，U、Vykladczyc、YICZCniaprzedcwszystkimformcksztalceniaWarSztatowal

nicrozcmInic zwi碑na z ksztalcenicm artystycznym・Praca、V mab′Ch grupach，

przewaga konsuttacjiikr｝rtykindywidualnych to formy ksz‘aIccnia pozwalajacc

ZrealizowaCzakIadaneefektyksz部enia・RcaIizacjaprojcktdw，dyskusja，prCZCntaeja，

SpOtkania warsztatowc，dajncc mozliwoSCImCy W gruplC Sa fbrmamikszt。t。。nia

WySOko occnionymlImICZ∴ZeSI）dlwizytujqcy・WydzialNraCa uWagenaWyCCnicnic

iwywazcnicliczbygodzinkontakto、VyCh，eZaSuSpCdzoncgonaindywidualncJnauCC，

lcklurzc・SamOdziclnychCwiczeniach・ZbicraniumatcriaIdw，OPraCOWyWaniuprojcktbw，

notatck・Szkicd、VlprZygOtOWaniusiedozajcC・W－adzcWydziaIuzauwa利apOtlZCbe

StalcjwcryfikacjisystcmowcJImyWicloScirodzajdwzaangaLowaniaiarbilralnoSciich

WyeCny・WobccnymmodclustrukturalnymWydzialuImy、VPrO、VadzcniupoSrcdnicgo

SyStCmu zarz河zania dZieki utworzcniu trzcch katcdrijcdncgo zakladu，nadzd．

ikoordynacjadzialaniaaktualizowanegosystcmuzasIuguJenaヽVyrdznienic．

2）ZakIadanecrckt，rksZ，talcenia・trCSciprogramowc，formyimetody dydaktycznc

kicrunkutwolZaSPOJnaCa－oSC・

4・Liczbaijako蛮kadIYdydaktyczncjamozliwoSCzag、VarantowaniarcalizacjiecIdw

Cdukacyjnychprogramusludidw

l）I・iczbapracownikdwnaukowo－dydaktycznyehislrukturaicllkwa旧ka函umozllWiaja

OSlagnleCICZalozonychceldwksztalceniaicfbktdwreali7aqiidanegoprogramLl，

W opmiiZespolu Ocelll明CCgOIWydzialdysponLUC CZtemaStOOSObowq CtatOWq

doSwiadczollakadraIlaukowo－dydaktyczna・Ponadto，trZynaStL一。ydaktykdwzatrLId－lionych

JeStnaWydzlalenazasadzieumowyodziclo・S血ktL一rak、Val諏aqilkadryumozliwiawpclni

OSlqgnleCleZatOZOnyCllCeldwksztalcelliこ＝eIもktdwreallZaqll）rOg－amdw・

Kadrcsla110WLqWOgrOmnq、∨串szoScinauczyclelcaka。emiccy，dlakterycllASP

WKrakowleJenPJel、VSZy一一日nlqiSCel－lraCy∴11ylkodlaJed－lCgOPrOfbsora日edncgodrhab．
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Z POZa minimum kadrowego・uCZClnia stanowidodatkowe mlqSCC pracy・Wszyscy

PraCOⅧICydydaktycz一一izatrudnicnLWPelnymwymiarzeczasupracywyPCln咽PrZynalcZne

impensagodzinowe．

2）Dorobeknaukowyikwal誼ka函dydaktycznekadry，ZWlaszczatwor型もminimum

kadrowe，Sa adekwatnc do rcalizowanego programul狙kladanych efbktdw

ksztalccnla；nakierunkachopronlupraktycznymwproccsieksztalccniaLICZeStniczq

nauczyclele z doSwiadczelliem praktycznym，ZWlaZanym Z danym kierLInkiem

Studidw，

MinimL一m kadrowe dla ocenianego kicmnku studidw zostaIo okrcSlonc zgodnic

ZPrZePISamirozporzadzeniaMinlSlraNaukiiSzkolnictwaWyzszegozdnia5paZdziernika

2011r・WSPraWicwarunkdwprowadzeniastudidwnaokreSk）nymkierunkLIipoziomie

ksztalccnia（Dz・U・Nr243poz．1445，ZPdZn．zm．）

MinimumkadrowcdlastudidwdruglegOStOpnlanaklCmnkuintcmc．最中）WlnnOStanOWiC，

ZgOdniez§15ust∴3ww・rOZPOrZadzeniaconajmniejtrzechsamodzielnychnauczycieli

akademickichorazconqmnlgCZtereChnauczycleliakademickichposiad明CyChstopleh

naukowydoktora・DomlnimL一mkadrowegowliczanisanauczycieleakadcmiccy，dlaktdrych

uczclnia ta stanowipodstawowc m噂SCe praCy，Zatrudnieniw uczclnina podstawie

mianowalliaalboumowyoprace・Wpelnymwymi’trZCCZaSuPraCy，niekrdcq niZod

POCZatku semestru studidw・Warunek okreSIony w§13ust・2rozpor型dzenia zostal

SPelniony．

Wszystkim muczyclelom akadcmickim wskazanym przez uczclnie do minimum

kadrowcgo kierunkuintermedia na biczaCy rOk akademickizaplanowano prowadzenie

nakierunkustudibwIPOZio・nlCksztalceniazajeCdydaktycznychwwymiarzeprzewidzianym

PrZePisami§13usL3ww・rOZPOrZadzenla Mlnistra NaukiiSzkolnictwa Wyzszego

（nauczyciclakademickimoZe byC wliczony do millin…m kadrowego w danym rokL一

akademickiI－1・JCZeliosobiScicprowadzinadanymkicrLlnkustudidwzaJtCladydaktyczne

W Wymiarzc co nqmnlei30god7in z‘南dydaktyc州yCh，W PrZyPadku sall10dzielnych

nauczycleliakademickichico naImnlei60go。zll一旬庫dydaktyczllyCh，W PrZyPadku

nat一CZyCICliakadcmlCkichposiadajqcychstoplChllaL｝kowydoktoralLlbstoplelizawodowy

maglSlra）
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OSwiadcmiaowyrazeniuzgodynawliczeniedomini－llumkadrowegopozwolily

nastwierdzcnic・Ze WSZyStkieosobywskazaneprzczucze－nledo，一lLnimLmkadrowego，

SPClnilywarunkiart・112austawyzdnia271ipca2005r・－Prawooszkolnictwicwyzszym・

W teczkach osobowych zn函南　sIC dokumenty potwicrdz函ce posiadanie

deklarowanychtytuldwistopnlnaL一kowych・Umovryopraceorazaktymianowaniazawier補

Wymaganeprawcmelcmenty

StOSunekliczby nauczycicliakadcmickich stanowlaCyCh minimum kadro、VC，

doliczL）yStudcntdwkicrunku▼VynOSil：6，8przyobowiazuJaCymna、Vizy‘owanym

kicrunkunicwi函Zymniil：25・Tymsamymjednostka蛙wymagania§17usLl

Pkt・lrozporz河ZeniaMinistraNaukiiSzkolnictwaWyzszegozdnia5pazdzicrnika

2011r・、VSprawicwarunkbwpro、VadzcniaStudid、VnaOkrc批nymkicrunkuipoziomic

ksztaIcenia（！）z・U・Nr243，POZ・1445，Zpdzn．zm．）．

3）Jednostkaprowadzipolitykekadrowasprz諦南cqpodnoszeniukwallnka串izapewnia

PraCOWnikomwarunkirozwq，unaukowegoidydaktycznego・Wtym takze przcz

Wymianezuczelniamiljcdnostkaminaukow0－badawczymiwkraiuizagranlCa．

PomimoizWydzialprowadzisamodzielnapolitykekadrowadoplerOOd2012roku

Jednostka to mozna sIwierdzIC ze sprzy．la Ona POdnoszeniu kwalinkadiizapewnla

PraCOWnikomwarunkirozwqIuartyStyCZnCgOW‘ymtakzeprzezwymlaneZuCrClniami

ijcdnostkamlahystycznymizagran型・Politykakadrowa、IeStSr，（叩aZZalozcniamirozwq）LI

OCCniancgo kicmnku sludidw・Stosowanc proccduryikryteriadoboruoraz wcry徹細草

nauczycICliakademickicllPrOWadzqCyChz補Ciadydaktycznesa（ZytC1－leistanowlamOCna

StrOlle SyStemu・Swiadczy o tym sklad kadry dydaktyczng，WySelekdonowany z grona

nqjbardziq aklywnychosdbwobszarzeintermedidw SkJadminimumkadrowegonalezy

OCCnlCjako stabilny Dla wszystkich nauczycICliakademickich wchod7qCyCh w skねd

lllillimumkadrowegoUczelniastanowIPOdstawowellllqSCePraCy－

ZasadypolitykikadrowqstosowanenawydzlalcIntermcdidwwnik函zprogramu

ikonccpqiiksztalcenlaisluzarealizowanymcclomdydaktycznynl．Wszystkiestanowiska－

OdasystelltaPOPrOfbsorazwycz神legOSqObcjmowa－lCWdrodzekonkursL一．Kadra。auk。WO－

dydaklycznapoddawanaJCSIocenielWerynkacJICOrOkuwsystemicpokrywaJaCymSIC

ZaIlkietyzaqiq（Standardow掴llkletaWyPelnlanaPrZeZl）raCOWnikdw，OraZankictawypelniana
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PrZCZStudentdwpodkoniccrokuakadcmickicgo）・Zaopiniowancankie‘ysaomawiane

naposledzeniuRadyWydziatuIntermcdidwpodkonieckazdegorokuakademickiego・

CelemstrategICZnymJednostkijestutrzymanienl劉WyZSZyChstandarddwwzakrcsie

ksztaIccniaipodnoszeniakwalinkaかWoplniiZespoluwIZytuJqCegO，Wladzed暁

OWySOkipoziomprzeprowadzaniaawansunaukowegomloddkadry．

GldwnymZrddlemmansowaniamlodqjkadrysqdotaqcceloweprzyznawallePrZeZ

MinistraNaukiiSzkolnictwaWyzszegoprzewidziancnaprowadzenlebadaIinaukowyC1－1ub

PraCrOZWqJOWyChorazzadahznimizwlaZanyCh・Otrzyl一一aneSrodki，Sluzacerozw叩Wi

mlodychnaukowcdwprzyznawancsaWdrodzekonkursuprzezKoleglumDziekahskie，

WSkladktdregowchodzaDziekan・Prodわkan，KierownicyKatedriZakladu．

NauczycleleakadeI－liccypodczasspotkaniazZespolenlWizy両cym，WyraZaHsW旬

OPtymizmw zw串kuzperspcktywamirozw（河kierunkuwkontckSciem画istrategll

埜出cznik nr一一」－Nauez，′CicIc∴akadcmiccyrcalizujacyzajcciadydaktycznc

na ocenianym kicrunku studidw，W tym S‘anowiacy minimum kadrowe．Cz．［．

NauczycicIc∴akademiccystanowJaCyminimumkadro、VC・Cz・lI・I｝ozostalinauczycicIc

akademiccy；

Occnakohcowa4kyferi〟mOgdl′′egOjwyrozn…aCO

SyntetycznaoccnaopisowastopniaspeInicniakO，′eridwszczegdLo卑yCh

l）WopiniiZcspoIuOecniajacego・Wydzialdysponujeszesmstoosobowa doSwiadezona

kadra naukowo－dydaktyczna・Struktura kwali航cji kadIY umOzli、Via w pelni

OSlagnlCClezalozonychceIdwksztalceniaicf拙6wrealizacJtprOgramdw．

2）Dorobcknaukowyikwa皿kacjedydak‘ycznckadrJr，rdwnicztworzaccj miniInum

kadI・OWC，SaadekwatnedorcaIizowancgoImgramuizakladanychcft，ktbwksztalccnia

nakicI・unkuhTlermedia・NaueJ＝yCicIcposiadajawicloIctnicdo短iadcZCnic｛lydaklyeznc

iartystyczne・ZWiazanc∴Z OmZl、Vianym kicrunkicm studidw・。Orobck kadlYiich

kwalifikacjeZaSlugl咽nanaJWyZSZaOCCne．

3）WydzialIntcrmcdidw prowadri polityke kadrow笥∴SPrZyjajaCa∴pOdnos7cmiu

kwalirikacjiizapewniapracownikomwarunkiroz、VOjunaukowcgoidydak‘yczncgo，
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W tJ′m taIdc przezintensywna wymiane z uczclniamiijednostkami naukowo＿

badawczymiwkrajuizagranIC生

5・Infrastruktura dydaktycznainaukowa，kt6ra dysI）Onujcjednostka∴a mo邪WoSC

reaIizacjizakIadanychefek‘dwksztalceniaorazprowadzonychbadahnaukowych

Uczelniazapewniabazematerialn紺liezbednadooslagnleCiakohcowychefektdwksztalcenia

naocenianymkierunkustudidw・atakzeuwzglednk南ca potrzebyosdbniepelnosprawnych．

Instytuqe・WktdrychstudencirealizLUapraktykistudenckiesadobranewlaSciwie．

Wzalaczeniu：

Z非ciadydaktycznenawizytowanymkiemnkustudidwodbyw祉siewkamienicy

PrZy uL Pilsudskieg038，na ktdrym mieScisle Zdecydowana wiekszo§e pomieszczeh

WydziaIuIntemedidw，a takze dzLekanat zaJmLUqCy S190bsluga administrac〉Una・

NaWydzialestudenclm祉dostepdobezprzewodowqj akademLCkieisieciintemetowq．

UczelniazapewnlamOZliwoSCkorzystaniazbazysprzetuioprogramowaniapotrzebnqi

doreaLizaqlPrOgramuStudidw・StudellCimogakorzystaCzesprzetutakzepozagodzinami

Z蒔dydaktycznych・Wopiniistudentdwoprogramowanieorazspr79tteChnicznyposiadane

przez Uczelnlei udost抑lane W ramaCh zaI膚C dydaktycznych studentom pozwalaia

naoslagnleCleZalo20myChcfbktbwksztalcenia・BudynekWydzialunieJeS‘dostosowany

dopotrzeb osdbniepelnosprawnych・UczelniaoferLUe StudentommozliwoSC korzystania

ZmieszkaniawDomachStudenckich．

IniqatywatworzeniaCyfrowegoArchiwLlmSztukiWydzialuJeStnaWCZeSnymetaple

realizaq1－gIdwniezc wzgledu natrudnoScifinansowe，POSiadajuzJednak kilkanaScie

terabajtdwdanych－jesttoglbwniearchiwumpracstudenckichorazdokumentaqawykonana

podczasprac badawczychidepozytykilku artystdw・WprzyszloScimatobyC gldwna，

dostepnasieciowoirozbudowanabazadanychwzakresiekierunku WydzialIntermedidw

POSiada dobrzc wyPOSaZone pracownie wlliezbedny，Pr0両onallly SPrZet，CO POZWala

llaOSlqgnleCleZakladanychkohcowychefektdwksztalcenia．

ZdaniemstudentdwpomieszczenlaPrZeZnaCZOnenaSaledydaktyczneniezapewnlaJa

W Pelni komfortowych warunkdw studlOWania，Zlokalizowanie Wydzialu w budynkt一

kamienlCy・POmieszczenia przechodnie byw棚　utrudnicniclll W Odbywaniu z∈UCC

dydaktyczllyC11
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Studencim側IqmOZliwo需korzystaniazBibliotekiGldwnaAkademliSzlukI）ieknych

im・J・MatejkiwKrakowicprzyul・SmoIchsk9bcdqcqjednostkqogdlnouczelniana

O WyOdrebnionych zadaniacl－Ilaukowych，dydaktyczllyChi uslugowych，PCtnlaCa

rdwnoczcSnicmk函publiczniedostepndbibliotekinaukowd Wspdlniezpodleg瑚CaJg

Bibliotckq Wydziaiowa Malarstwai RzeZby tworzy jednolity systcm biblioteczno－

infbrmacy，1－y ASP w Krakowie・Jcst naiwiekszainustarsza sposrdd bibliolek szk61

ahystycznych w PoIscc・NqjwaznlqSZym Zadanicm bibliotckijest wspleranie procesu

Cdukac胆gOidzialalnoSciartystycznqibadawczquczclnl・BibliotekareallZLUeJePOPrZeZ

gromadzenic（ZgOdniezpro航n‥一CZClni），OpraCOWallie，prZeChowywaniciudostepnianie

Zbiordw kTかwyChlZと一granicznych z dziedzilly SZtukii prqiektowallla・Wszystkie

podstawoweinfbrmaqeo血kdonowaniubiblioteki，jqizbiorachisposobicudostepnlania

ZnadL高slenaStrOnicintcmetOWg：WWW・bg・aSP．krakow．pIBibliolekaol涌ewsw。i。h

POmicszczeniachdostepbezprzewodowydointemctu Czytelnicymかdodyspozy串10

komputerdwzdostepemdointemetu・Zasobywlasne：149‘ys準yWOlumindwksiazek，

CZaSOPISmOraZinnychobiektdw、WtymZbiorygrancznczgromadzoncwGabincclePlakaldw

iGablneCieRycin plakaty，kolekdegranki，rySunkdwift）tOgrani，V．YdanlaOraZd．uki

biblionlskic・OkladkiksiaZkowc Blbliotekaprenumen直76tytuldwczasopISmPOIskichi

ZagranlCZnyChzewszystkichkierunkdwksztalceniawzakresiesztukiipr（函ktowania Spis

na stronic www biblioteki・Ksiqzkii czasopISma OPraCOWyWane Sq W katalogu

Clektronicznym systemu vTLS／Virtua，dostepnym on－1ne https‥／／vtlscyfrollet・pl／cgl－

bin／asp／chameleoniWypozyczalniastudenckazlokalizowanaJeStWBiblioteccWydzialowg

MalarstwaiRzcZby（mozliwoSCelektronicznegozdalnegozamawianiaksi準ek）．

ZblOrygranCZnePlakatdw、lyCl一一，grafik，tb‘ografiietc・OPraCOWyWanCSaWkatalogu

elcktronlC7nym dostepny・一l OnllnellttP：／位asp・krakow．pl／katalog／Od kilkulat zbiory

grancznesadgitalizowane言eilPOStaCcynowadostcpnawtgsamもbazie．

ZasobyudosIcpnlOne：

WirlualllaBibliotekaNallk1－http：／／vIsicm・edupl／－dostcpdobaZ∴Zardwn（、W言Bibliotcccjaki

ZeWSZySlkichkomputerdwZnaidt璃CyChsieWbudyllkaellASPwKrakowic．

Zasobyc〉宜owe（WirtLlalne）r・（正kicllblblioteknaukowych－FedcracjaBibllOtekCyfrowycll

httP／／Lbcpionicrnet．pl／owoc

Zasobycyl†owebiblioteknaふviccic－Zbldrlinkdwll〔lStI・01llCWWWBLbli。tekl
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CentralnykalalogpoIskichbiblioleknaukowychNukatwwwnukatcdu・pl／－BlbliotekaASP

WKrakowicwspdltworzygoodroku2002．

0ccnakohcowa5旬，teri′′mqgd／negO豊里坦

SyntctycznaocenaopisowastopniaspcInicniak′yterit′mSZCZegdtowego

Bazadydakt｝′CznajednostkijcstwpcInidos‘oso、VanadorcalizacjiprocesuksztaIccnia

na occnianymkjerunkustudidw・Woplniistudcntd、VWydzialIntemCdidwposiada

dob－lC WypOSazOnC PraCOWnic w niczbcdny∴prOf・csjonaIny∴∴SprZCt，CO POZWala

naoslagnleCICZakladanycIlkohco、VyCIICfckt6wksztaIcenia・ZlokalizowanicWydziaIu

Zdanicm studcnt6w nie zapcwnia komfortowycIl、Varunkd、V do odbywania zaJCC

dydaktycznych・Budynek nicjcst dostosowany do potrzch osbb niepclnosprawnych

ruchowo．

6・Badania naukowe prowadzonc plZez jednostkc w zakresic obszaru／obszarbW

ksztaIcenia・dokfdrcgozostalprzyI）0－Zadko、VanyOCCnianykicrunekstudidw

Rezultaty prowadzonych badah naukowych sa wykorzystywane w proccsle

ksztalcema；na kierunkach o proiilL10gdlnoakadcmickim jednostka stwarza studentom

mozliwoSC uczestnictwa w badanlaCh naukowych oraz zdobycia wicdzylumlgetnOSci

PrZydatnychwpracynaukow0－badawczq・

Wlatach2007－2010KatedraIntermedidwzorganizowaladwa－iwspdlorganizowala

dodatkowojedna－konftrcnqenaukowc，ktdresma－lSOWanebylyzeSrodkdwstatutovrych

lgrantdw MKIDN・ObLe ZWlaZane byly z wczeSnlg PrOWadzonymibadaniami，JeSZCZe

W jednostkach，ktbre utworzyly KatedreIntermedidw，i ktdrc w pozlllqSZyChlatach

kontynuowano・OrganizowancprzezJednostke konftrcngemialyzaslegmicdzyllarOdowy

ikazddlowarzyszylapublikada・Bylto：Intcr的sySztuki，2007，Publlkacjaotymsamym

tytule，2008，ISBN－978－83－87651－51－6，0raZInteraktywneIllCdiasztuki，2008，Publikacja

polsko－angielskapodtylllSamytytLIIcm，2009，ISBN978－83－929896－3－2

Grant MKiDN，PrOgram OperaCyJlly Proll10Cja kLliturypoIskieizagranlCa，Prqjekl：

SzlukaPerfbmance・aLItOrlkoordy一一atorpl（埠ktL一・T，rOl∧SP，lata2008－2009－realizaqa

We WSPdlpracy z doktorantamlilltermedidwI StLIdclltami Pracownl SAukl Perlbrmancc，

WJmkresic studidw nad wsp引czesnyIlli k）rlllami cksprcsJI SZtuki akcji一一rqlCStraqIa
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i systematyzaqa wspdlczesnych dziel sztuki perfbmance；Ok・40godzin zaplSu

Wideofbnicznego，43dzieh28autordw，Zrealizowanew5krかch．

GrantMKiDN・PrOgramOPeraCyinyPromo函kulturypoIskiqizagranlCa，Prqiekt：

WarszatywJerozolimie・autOrikoordynatorprqiektu・rOkrealiza函2008－kieromictwo，

PrOfASP，ZeSPdlpedagogdw，OraZllstudentdwidoktorantdwKI．

Grant Narodowego Centrum Nauki na realizaqe programu badawczego pt・

”Symboliczna emlga CZaSu W SZtuCe Perfbmance”－prOgram nalata2010－2013－

realizowanyprzezzesp614doktorant6wpodkierownictwemprofASP・Sumagrantu：199

680，00zl．

GrantNarodowegoCentrumNaukinarealizaqeautorskiegoprogramubadawczego

pt・”Akqiauliczna－Studianadprocesamiwzgemnegoprzenoszeniaelementdws危rysztuki

isferypubliczn昇一prOg．組mnalata2011－2013－realizadaprof・Asp，WeWSPdlpracy

ZCZeSciakadryistudent6wPracowniSztukiPerR）manCe・Sumagrantu214800，00zl．

GrantNarodowegoCentrumNaukinarealizaqeautorskiegoprograInubadawczego

WramaChpracy doktorskiei－realiza函doktorantintemedidw，PrOmOtOr：PrOf ASP，

realizowany we wspdIpracyz doktorantamiistudentamiWydzialuIntemedidw．Suma

grmtu：15000zI

JakwynikazRapomSamoocenyorazwizytaqii，bazajednostkislu勾Cabadaniomjest

dopiero wtrakcierealizaqii・Grantyuzyskanewlatach2007－2010pozwolilywylacznie

na drobneinwestyqIe W pOdstawowy sprzet komputerowyi rgestracyJny・Granty

NarodowegoCentrumNaukisawtrakcierealizaql，lPOmimodokonanychwostatnich2

1atachzakup6wjestjeszczezbytwczeSnienapodsumowanieichsumarycznegowplywuna

kondy前aparaturowa∴Wdzialu・W chwili obecn匂　dziekiinwestyQiom zwlaZanym

Z PrOWadzonymina wydziale badaniamidysponuemy dwoma kompletnymizestawami

Wideofbnicznymi dajacymi gwaranq唱　rqIeStraqli edydi materialdw na poziomie

prof袖onalnym，OraZ pOdstawowe wyposaZenie daiace mo拙woSC opracowywania

iarchiwizaqlmaterialdwidanychcyfrowych・

Ponadto wydzial obiety jest akademicka sieciaintemetowa言est do niej podlaczony

Swiatlowodem・naterenieJegOpOmieszczenJeSttezbezprzewodowydostepdosieci・Posiada

Wlasna stronalntemetOWalSerWIS，ktdre sa w tym momencie na etaple prZebudowy，

modemizaqliadaptaqiido nowych celdw・W naib龍szym czasie Wydzialma zamiar
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inwestowac w stworzcnie wlasnq obsluglSerWerOWql．arChiwumIlledid＼VlmOduldw

dedykowanych edukacjina odlegloS6－Zardwno na rzccz poszerze－lia fb，m StL一didw

dziennych，jakdorcalizaqlPlandwsIworzenianowchfbrmksztalcenia．

Wnastepn匂kolqno§cl，WPCrSPeklywie21at，WydzialplanuJCutWOrZyCWramaCh

Wydzialu spcqalistycznychlaboratorldw，W PlerWSZもkolqnoScistudia nagrali，Studia

telewIZymCgOOraZStudiainterakdinlOtOryCZnqj・PoszcrzenicbazyocellaPOrWOlinasZerSZa

WSPdlpracenaukowaibadawc萄ZinnymiuczelniamijakrdwnieZzinstytudamizotoczcnia

gospodarczegoispoleczncgo，COPOWil1110miecpozytywnywplywnaksztaltowanieprocesu

dydaktycznego

NaWydzialeIntermcdidwwstyczniu2013zostaloutworzoneK0－oNaukowe，JCSt

OPqla”・mimo krdtkiego okrcsu funkdonowania czlonkowie kola aktywn－C pOdqinl明

dzialalnoSCartys‘ycznalOrganizatorska・Wstyczniunastqpilootwarciegalerl上JCStOPqa・，

PrZyul・Pilsudskicgo38wKrakowie・Towydarzeniezapoczatkowaloregulamycyklwystaw

Odbyw棚CyChsiewpowieszeniu‘）ddanymdodyspozydiKola．Wramachdzlalこ高oSciK。1a

StudencireallZ函wlasnep巾cktyorazwystawy・Oplekemerytorycznqnadpodqimowanymi

PrZeZ Studentdw dzialaniami sprawLUe Opiekun btdacy pracownlkiem naukowo－

dydaktycznym．

0ccnakohcowa6krl，teriumOgdhlegO！亜

Syntetycz，naOCCnaOpisowa∴StOI）niaspelnieniakyteriumSZCZegdbwego・

Rczultaty prowadzonych badah naukowych na WydzialcIn‘crmcdi6wlSa W duzym

Stopniu wykoIZyStyWanC W prOCCSic ksz，aIecnia．Jcdnostka∴∴StWarza Studcntom

mo州wo鑓uczcstnictwa w badaniach naukowychi dziaIaniach artystycznych oraz

zdobycjawicdzyiumicjclnoScipIZydatnychwpracynaukoWO－badawczcjiartystyCZnCj．

KoIonaukowcwsp6IpracujezkadranaukowodydaktJCZnnaWydziaIu．

7・Wsparciestudcntdwwproccsicucz・eniasleZapCWniancpI・ZCZ Uczclnie

1）Zasadyi procedury rckrLltaCjl Studcntdw sa prZdrzystc，uWZgledm高zasi車

rdwnycll SZanSi州r）eWnl明WlaSciwa selckcJe katId）′datdw na da－ly kierLInek

Studidw；
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PodstawerekrutaglStanowiUchwalaScnatuAkademiiSztukPieknychim．Jana

Mat担wKrakowienr29／201lz25皿直2011wsprawiewamnkdwltryburckrutaql

naIrokstudidwwrokuakademicklm2012／20130razwsprawiezakrcsuegzamillu

WStePnegOnaprowadzoncprzezuczelnieformystudidwnaposzczegdhychkierunkach．

ZalempodstaweprzyJCClenastudlaPlerWSZegOStOPnlaSlanowlaWynikicgzaminuwstcpnego

kandydatdw・ktdrzym明SWiadcctwod函aloScIPOSwiadczgqcczdanycgzaminmatLIralny．

Rcknltaqanaki肌nckJntemcdiaodbywaslenaPOdstawieprzeprowadzanegoprocesu

Weryfikadiob料m岬egOtrzyetapyiWetaplePlerWSZym kandydaciprzcdstawl明

dokumcntaqcpracIP華ktdwal・1ystycznych，ZaWier網CyChinfbrma即Odotychczasowym

dorobkuioslagnleCiach，atakzecIcktroniczllaPreZen｛aqepracplastycznychlLlbnledial一一yCh

Etapdrugiob小皿JeegzaminpraktycznyskladmcysICZegZaminukiemnkowego，rqeStraql

WideooraztestukompelencmCgO・OstatnimetapcmwcrynkaqiiumlqetnOScikandydata）CSt

CgZamin teoretyczny sprawdz諦cycllumlgetnOScikandydata w zakresie oplSyWania

iintcrpretaqlP（満CZWlaZanyCllZSZerOkaproblematykqku一turywkontekScicintcrmedidw．

Kandydat odpowiada pytania w zakrcsie grup tematycznych dotycz靭Ch：aktualnych

Wydarzchwmediach・kulturzcisztuce言ntermedidwiwspdlczesnychtechnoIogllWSZtuCe．

Egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzcnic LlmJqe‘noScI Omdwicnia zagadnienia

iumleSZCZCniagowkontekScieahystycznymikulturowym・Przyrckruta串kandydatdw

OCenie podleg瑚WSZyStkie ctapy oraz zadania egzaminu wstepnegol）o kazdym

PrZePrOWadzanymetaplePublikowanesalmiennelistyosdbdopuszczonychdokoLqlnegO

etapu・WynikipullktowepodawancsaPOZakohczeniucalcgoprocesurekrutaqll

W rekrutaq，lnaStudladruglegO StopnlanakierullekJrMermediamoga L一biegac sle

OPrZ鵬C－COSObyposiadaiacec。n勧mniqjdypIomlicencJatalubrdwnorzednyllakierunku

nawlaZumCym do programu studidw dotyczacych sztuk picknych，ktdre udokumentLm

dorobek，WiedzeIPOdstawowedoSwiadczeniewtakimzakresic・PostepowanlCrekrutacMne

Ob小皿Ue trZy etaPydotyczaceocenedorobku，jakoSciorazinwenqlWJCgO PrCZClltaql

PrZePrOWadzancgonapodstawieoeenyportfblio・rOZmOWykwa臨kac）UnqOraZPraktycznego

SPraWdzianu wledzyl umlqetnOSci・Rozmowa malla Celu sprawdzenic umlqetnOSci

WZaklCSieinlerprctaqlPrOblematyklintcrmCdldwwkontekScLCOtOCZCnia，dotyczygldwnie

OSObislycll ZaintcresowahiindywidL一alnych propozyql r，rOgramu Studidw・SplaWdzian

PraktyeznyopleraSlenaOPraCOW…luPrqicktulubseellaLiusza∴ZaZadanytemat．Nastudia

ZOStaIn PrZyJeCi kandydaci LlZySkL南cy odpowicdllitliloSC pLInktdw w posZCZeg61mych

etapacll・alakzezaJlllLUaCykolqnonqwyzszemlgSCa－lililScieranklngOWq・
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Napodstawieprzestawionychkrytehdwrekruta串naleZystwierdz擁przyjetezasady

POZWa擁na dobdr kandydatdw posiad＊cych niezbedna wiedze z zakresu sztuk

artyStycZnyChorazumlgetnoScipraktycznepotrzebnedopouciaiodbywaniastudi6w

nakierunkuIntemedia・Zasadyisposdbprzeprowadzeniaprocesurekmta垂niebudza

ZaStrZeZeh・POStePOWaniekonkursoweJeStjawne・Uczelniapodajerdwniezzalecanaliterature

umoZliwl明CaPrZygOtOWaniesiedorozmowkwalinkac）胴・

2）SystemocenyosiagnieCstudentdwjestzorientowanynaprocesuczeniasie，ZaWiera

Standardowewymaganiaizapewniaprzgrzystos60raZObiektywizmfbmulowania

Sposdbzaliczeniaprzedmiotuorazzasadyocenysapodawaneprzezprowadzacych

naplerWSZyChz非ciachnapoczatkusemes血Studencim明pelendostepdoinfbmaql

ZWiazanych zkryteriamiocenyorazwymaganiamidotyczacymizaliczeniaprzedmiotu

isposdbwerynka函wiedzyiumiqietnoScLWopiniistudentdwprzedstawianekryteriasa

ZmZumialeimoZliwedospelnieniawtrakciesemestru・SposdbocenyJeStdostosowany

dospecynkiprzedmiotu，ajednoczehiezapewniapelenobiektywIZm

3）struktuaiorganizacjaprogramuocenianegokienⅢkustudidwsprz）jakraiowd

imiedzynarodowqmobilnoScistudentdw；

Studenci m明pelen dostep doinfbmaql ZW均ZanyCh z programami vrymian

miedzyuczelnianychimiedzynarodowych・NalezyzwdciCUwageJzWydzialprzywlaZLUe

duZa uwage do wsplerania mobilnoSci studentdw，StWarZ明C mOzliwogC korzystania

ZW涌遊ddwwramachprogramuLLPErasmus，atakzeEuopeanForumoでExchangeoraz

EuropeanForumofHistoryandArts．

StudencimogarealizowaCsemestrlubrokstudidwwjednejzAkademiiSztukPieknych

WPoIscelubwuczelni，Zkt6reiwydzialemsztukizostalapodpisanaumowaouznawaniu

p‘Ogramu ksztalcenia na podstawie porozumienia o wymianie studentdw odpowiednich

kierunkdwifbmstudidw”MOST”wcelupoglebieniawiedzykierunkowqlrOZSZerZenia

lub zmiany programu wydzialu macierzystego・Ponadto Uczelnia stwarza mozliwoSe

realizaqlCZeScistudidwzagranlCaWramaCh wymianyuczelniang，naPOdstawie umbw

bilateralnychASPzuczelniamiartystycznymi，udzialuwprogramachUniiEurop華kiqiLLP

ErasmuslubCEEPUS・PodczasprzeprowadzanegospotkaniastudenclpOdkreSlali，lzWiedza，
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WjakimccluprzypISyWanesaprZCdmiotoI－lPul－ktyECTSijakiemozliwogcistwarzaprzed

nimiwdroZenleSySlemuboIohskiego・Woplnlistudcntdwbardzociekawqpropozyqa

篤StrOnyUczelnlJeStOfmakrdtszychwかzddwnawarsztatymIedzynarodowe，d＊ce

moZliwoSdzdobyciadoSwiadczeniaorazrozwquzainteresowahiumlgetnOScLSludcncl，

ktdrzyuczeslniczyliwtakichprogramachmobilnoSciowychwyrazilipozytywnaoplnlCnaich

4）system pomocy naukowd・dydaktycznqji matcria喧sprz厨rozwqJOWi

naLIkowemu，SPOlecznemuizawodowemustudentdworazskLltCCZnemuoslqganiu

Zalozonychef諒tdwksztalccnla．

Systemopieklnaukowdidydaklycznd nawi7ytOWanymkienmkunalezyoceniC

POZytyⅧie・Studencim明ZaPeWnion申mO拙WoSCkonsultaqlZWykladowcamiwczasic

COtygOdniowychdyzurdw，WyZnaCZOnyChwokreSJonychgodzinach・Zdaniemstudentdw，

termlnyWyZnaCZOllyCllgOdzinkonsultac｝岬yCllPOSZCZegdlnychnaucz，yCleliakadcmickichsa

dostosowane do potrzeb studentdw studidw plerWSZCgOidmglCgO StOPnla・Studenci，

napocz担uz祖語言nfbrmowanisaprzezpraeownikdwnaukowo－dydaktycznyclらOgOdzinach

konsultaql W danym semestrze・Wykladowcy umozliwl明rdwniez kontakt drogq

CIcktroniczna．

W zakresie pomocy naukowq・Studenci podkreSlali odpowicdnie wsparcie

merytOryCZne Ze StrOny naucZyCICll akadc1－1ickich・PracownlCyllaukowo－dydaktyczni

l－101ywLUaStudentdwpodczasza庫dopoddmowaniadzialalnoSciartystycznq．Infbrmaqc

OSPraWaChorganizacylnyChzwlaZanyChziilnkqionowaniemUczclnistudencimogauzyskaC

na stronielnlemetowqlub w dzickanacie・Studencina podaI－e W dziekanacic∴adrcsy

dokorespondendidrogqmallowaotrzym咽WSZelkiebiezaCeinfbrmaqc

Przyznawanie Swiadczeh pomocylnaterialng odbywa sle W OParClu O Regula〝tLn

usla／anta　↓男性Okokt，p′字yZnaWanta t　一‘Placanla Swia‘わzeli po，nOの，m‘一ler′alny dla

Sll，‘knldwJedJ10liリノCI上～lzL’〟dwmagistersklCh声lua筋wpierwSZegO∫有）pniaLJludibwLhugiego

i、I叩nlaWAka‘九′niLSZlukI母k砂Chim・方maMdlyki－VKrakowIe，ktdregopostallOWiellias。

ZgOdnc z ustawa Prawo o szkolnict、Vie wyzszym・Z fulduszu pomocy materlalllq

PrZyZnaWane SallaSteP明Ce SwiadczenlZl・Styr，endit一m SOqalnc，Stypelldium SPeqall－e dla

OSdbnicpelnospraw一一yCh・StyPelldiumminislra／aWybltllCOSlagnleCla、Stypendiumrektoradla

najlcpszychstudelltdworazzapomogiRcklo一一、VPOrOZtlmicllluZUc／elIlia型RadaSamorz如しl

StL一de－lCklegOi Sm一OIZadem Doktora1両W。okonuJe POdzialu dolaqlPrZyZnanq prle／
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MinistraKulturyiDziedzICtWaNarodowegonazadaniazwlaZanezbeZZWrOtnapomoca

materialnadlastudentdwwzakresic okrcSJonymwarL173usLlustawyl）rawo

OSZkolnictwicwyzszym・NakazdymwydzialepowoIanazostatawydzialowaKom函

Stypendialna・WSkladktdrciwcl10dmstL一dcncireprezcnt面ywszystkickic…kl＝bmy

Studidwprowadzonenawydzia－e・OrganemodwolawczymJeSIpowo－anaprzezrcktora

SPOSr6dpracownikdwproponowこ一nyChprZeZdziekandwisludenuiwdclegowanychprzez

SamorzadStudentdwpleClOOSObowaodwoIawczaKomi＊Stypendialna．Zdaniemstudentdw

ZaSadyprzyznawaniastypendidwsadanichzrozumialeStudcncIPOSiad＊rdwniczpclny

dostGPdowszelklChaktdwprawnychobowlaZ明CyChwUczelniregu両cycllZaSady

przyフnaWaniapomocymatcrialng・

Podslawowymczynnikiemmotyw明CymStudentdwdooslaganialepszychwynikdw

SaStyPendiarcktoradla埴ler）SZyCllStL一dentdw・StypendiarektorasaprzyスnaWanewlic加e

niewieks狗nizlO％ogdlnqliczbystudentdwkaidegoklerunkustudidwprowadzoncgo

WUczelniiPrztyznawanes申laPOdstawic∴Wnioskustudentaizalaczand dokLImentaql

OSlagll1ccartyslycznych・naukowchlubsportowych・MinimalnaSredniaocenLIr，raWnlaJaCa

doubieganiasICOStyPendiumwynosi4、75・Wnioskis30ccnianemetodapLInktowazgodnie

Z uStalonyI－li、Vydzialowymi・Podstawa przyznanla StyPendiumJeStliczba przyznanych

PunktdwstallOWlaCyChsumcpunktd、trZWSZyStkichkategorll中ZaSredniaocen．oslagnleCla

artystyczne・naukowc，SPOrtOWe WSkazanych w wydzialowych kryteriacI10raZ POZyqia

nallSciesporzadzonqjdladanegokiemnkustudidw，ZaWicr瑚CqWykazosdbspclnl網CyCh

krytcriadouzyskaniastypendit一m・Przyoceniewnioskdwpunktowanes申ylkoosiaglliecia

uzyskanewrokuakademickimpoprzcdz吐iacymprzyznaniestypendium．ZdanlCmStude一一tdw

StaWkastypelldiul一一Rcktoradlal互lepszycllStudcntdwJeStWySOka．

WUczelnihmkかmuerdw1－1CZBlurOKarierz劉一l明CeSlePreZentaqalPrOnlOCJqPraC

Stude一一tdworazpromowaniemos鷹nieCartystycznych・PonadtoBiuroorganizLUeSPOtkania

ZPraCOdawcalni・SZkolenlaZCfektywnegoporuszaniaslenary－lkupracy，tWOr／ytakzebaze

Ofert pracylla bienco uaktL一a1－1iana na slronicintemetowqi．Studencl m朗rdwllicz

mozliwoSCzglasねniawlasnychpomysldwnaprqiekty．StudellCikorzystZ南takzezdoradztwa

ZaWOdowegoorazprowadzonycllSZkolellobdmtllZiCyClllematykezasadtworzcniaportfbIio

adystycznego・ZarZqdzania soba W C7aSle，Skutcczncj komunikacjl，altematywnycllfbrIn

Zatrudl11enia・mCdldwspoIccznycllOl枇ZこISadwspdlpracyzgaleriami．

Pl）dstLlWanmkqjonowanie Sa1110rZqdLlStudenckicgoJeStUchwalanr39／2012Senatu

AkademiiSzlukPleknychi・一1品11aMateikiwKrakowiezdl…22，一一か2012rokL一WSPraWie

StWierdJk：n一三一Zg。（inoScizllliallWPrOWadzonych do RegulaI－llllu Sam。rZadLISlll。enckiego
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AkademiiSztL一kI）ieknycllim・JanaMatgkiwKrakowieobowI軸CegOOd26maja2011

rokuzustawalSlatutemuczclnizgodniczwmoglemarL202ust・4ustawy－I）I・awo

OSZkolnictwicwyzszym・SamorzadprowadzinaterenicASPdziaralnc蔚wzakresiespraw

Studenckich・WsweidzialalnoScijcstniczalezllyZardwnoodwladzUcz。niJakiimyCh

OrganizaqlStudenckich・WskladWydzialowychRadSamorzaduStudenckiegowchodza

PrZedstawicicle studentdw Wydzialu・W tym studenciwybranido Rady Wydziah．

DokompctendiSamorzaduWydzialowegonalczyreprezentowanicstudclltdwWydzialu

WObccwladzWydzialuiASP，delcgowanieprzeds‘awiciclidokomimWydzialowycll

iudzialwpracachtychzespoldw．

NatCrenieASPdzia擁WokresiekadenqlWladzLlCZClnikomi＊imdy，Wktdrych

Skladwcl10dzaPrZedstawicielcstudentdw，dotyczytotakichorgandwkoIcgialnychjak：

Uczelniana Komiga Wyborcza・Okregowa Kom雨a Wyborcza，Senat UczcIni，Senacka

Kon璃a ds・Wymiany Zagranicznqi・Senacka Ko1両a ds・Bl－dZetowo－Gospodarczych、

Senacka Komisja ds・StruktLIryiProgranlbw Studidw，Senacka Kom高a ds Statutu

i Rcgulamindw，OraZ Rada Biblioteczna・PrzedstawicicIc studentdw w Scnacic ASP

iwymieniol－yCh komi＊ch wymienlOnyCh organacllkoIcgialnych reprezentL凋interesy

Studentdworazinfbmuaspo短Z－1056studenckapoprzezSamorz河Uczelnianyowynika。h

PraCkomi＊・PrzedstawICieleSamorzqdusatakzeczIonkamimiedzyuczclnianychorganizaql

istowarzyszch・W tym Porozumienia Samorz羅w Studcnckich UczelniKrakowskich，

utrzy1－1晒rbwniezkontaktzParLamentemStudcntdwRzcczypospolitql｝01skiei．Poprzez

SWqie dzlalania Samorzad stara s将LlrOZmaicaC zycIC Studenckie organiz明Cimprezy

kullura1－10－rOZryWkoweorazintegracyJne・

Nalezypodkre錐言えWydzialstworzylrdwniezwarunkidodzialalnoSciirozwQjukola

naukowego，JeSt Opqa”，ktdre dysponuJe WyOdrebnionymlokalem，umOZliwkUaCym

prowadzellieprqiekt6wnaukowych，WarSZtatdworazorganizaqewyStaWiinnyclldzialah

anystycznych・OpiekemerytOryCZ型nl綱CqnaCCluwsparcielPOmOCOrgi一nizacyInanad

dzlalalnoSciaKolasprawuewybranyprzezstudentdwnauczyclelakademicki・

Na spotykaniu studencIWyraZilipozytywnc opllliella tCmat prOgramu ksztalcenia．

Podkre的Li・lZSwiadolllleWybrallkicrunekprzygotowuJqCydosamodzielncgouprawiania

twdrczoScianystycznqOraZdorozwIJaniarcllek串nadwspdlczcsnasztukalaczacwsobie

elemclltySZlukpieknychorazwspdlczcslleW叫killlediahle WopiniistLIdcntdwrdznorodna

tcmatyka z補C O Charaktcrzeinlerdyscypllllarnym daie szcroklC mOZliwoScl ksztalcenia

PonadtokontaktzkadranzlLlkowo－dydaktycznqZaPeWnialndywidLIalllePOd華ciedosludenta

StWと一lZ棚CmOZliwo誇swob。dllegOrOZWL測um－qetI10501，alctakzepaミIli側inteleSOWaIi・
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Occmkohcowa7kryteri′lInOgdInego4哩

Syntctycznaoccmopiso、VaS‘oI）niaspcInieniakD，tel・idwszczegdto卑yCh

l）RekrutacjaprzcprowadzanajcstzgodniczzasadamiustalonymiwUchwaIcScnatu

OkreSiajaccJ ZaSady k、V描kacji kandydatdw・Przyjetc kI7′tCria pozwalaja

na∴ZWCIYfikowanicumicjctnoScii、Yiedzykandydatdwwzakrcsie∴Sztukiizagadnich

Z：Wriaz：anyChztcmatJ′k車ntcrmedidw．

2）Systcm occny osiagn函studcntdw jcst obiektywny，糊pCWniaj贈WCIYfikacjc

zakladanychcftktdwksz‘alccnia・StosowancImCZPraCOWnikdwdydaktycznychmctody

、VClYfikacjiwicdzJ′SadostosowancdotrcSciposJ．CZCgdlnychprzcdmiot6、V．

3）UczelniawspicramobilnoSCstudenckais‘waImOdpowiedniewarunki（一okoIZyStania

przczstudcntbwzmozIiwoSciwymianmicdzyuczclnianych・

4）Systcm opickinaukowej，dydaktycznejimateI・iaIncj na wizJ′10Wanym kicrunku

nalciyoccniCpozytywnie・

8・Jednostka rozwIJa WeWm申rzny systCm ZaI・eWniania jako誼　zoricntOWany

naoslagn甲iCWySOkicjkulturyjakoSciksztalccnianaoecnianymkicrunkustudibw．

1）Jcdnostka wypraCOWala przqirzystq strukture zarzadzania kicrunkiem studidw oraz

dokonuesystematyczlld，kompleksowqoccnyefもktdwksztaIcenia；Wynikltdoccny

StanOWlaPOdstawerewlZIlPrOgramuStudidworazmetodjegorealizaqlZOricntowanq

nadoskonalenlC、iakoSc－JCgOkohcowychcfbktdw，

Funkcjonowallic uczelniancgo systemu zapewnienia jakoSci oplera Sle na uChwale

Nr33／2010r・Senatu＾SP z23czerwca2010roku w sprawic utworzc－liaiwdrozenia

Uczelnianego SystemL一Zarz如zaniaJakoSclq KsれaIcenlaOraZZarZ如zcmu Nr29Rektora

AkとIdemiiSztuk Plek－lyCllim・J・MatqkiwKrakowiezdnia51ipca2010r・WSPraWic

OkrcSIenia struktllry OraZ ZaSad funkcjonowania Uczelnianej RadyJakoScI Ksztalcenia

ArtyslyczncgoAkademiiSztukPieknychimJanaMatdkiwKrakowic StrukturesystemLl

StmOWia：Uczelnia－la Rada ds・Jako誼　KS7talccllia（KoIl亘ja ds．ZitPeWnieniaJakoSci

Ksztillcenia，Komisja ds・OcellyJakogci Ksztalccllia），Wydzlalowe Kolni♀je ds．JakoSci

KsztLllccnia（Zcspdl ds ZapewnieniaJakoSci Kszlalccma，Zespdl do OcenyJakoSci
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Ksztalcenia）・Rada Wydzialu，Dziekan，Prodziekan oraz powolane zespolyikomiもe

realizuacewewnetrzneprocedury．

Uczelniana RadaJakoSci Ksztalcenia ATtyStyCZnegO bada wkonywanie zaloZeh

PrQjakoSciowch，POdlegarektorowi・EfektyjejdzialahrektorrefbrLJesenatowirazwroku．

Dojeizadahnaleza：Wlaczeniespecy批iksztalceniaartystycznegoweuropejskiobszar

edukacy｝ny・ZWiekszenie autonomii uczelni poprzez tworzenie wlasnych standarddw

ksztalcenia dla kiemnkdw artystycznych，mOtyWOWanie pracownikdwi studentdw do

doskonaleniajakoSciksztaJceniaiuczenia sie，dbaloSCo wzrostatrakcyjnoScistudidw

artystycznychwASPorazutrzymanievrysokiegopoziomunauczania，POqieciewsp61pracy

Zinnymiuczelniamiiinstytucjamiartystycznymiinaukowymidlastworzeniawsp61nego

Obszarudlanaukiisztuki，SZkoleniazzakresujezykaiopISuPrOCedurzapewnieniajakoSci．

Jqiprzewodniczacymjestprorektords．naukiisprawzagranicznych

Zdniemlwrze誼a2012r・utWOrZOnOWydzialintemedidw・Ztadatarozpoczetoprace

nadwydzialowymsystememzapewnieniajakoSciksztalcenia，kt6rywchwiliobecngjest

na etaple OPraCOVryWaniai wdrazania・Wydzialowa Komi♀ia ds．JakoSci Ksztalcenia

WydziahlIntemedidwjestelementemsystemuuczelnianego，ijegorolajestlaczyCkryteria

StOSOWaneWSkalica埼uczelnizespecynkapomiaruiSIedzeniaprocesdwjakoSciowychna

Wydziale・ZespdltenskladasiezProdziekanai2przedstawicielikadryistudentdw・Zespdl

JeSt Odpowiedzialny za synchronizaqei koordynaqe opISanyCh tu procesdw oraz za

SPraWOZdanieich stanu wladzom wydzialui Uczelnianei RadzieJakoSci Ksztalcenia

Artystycznego・PowolanotakzeKonferencjeIntemedidw．Jeirc厄jestiniqiowaniedysku函

programowei，WytyCZanie ce16W，PreCyZOWanie s危r granicznych kienⅢku，nurtdw

ikierunkbwrozwqiOWyCh・

Elementem mobilizLUaCym praCOWnikdw do poprawyjakoSciksztalceniaJeSt SyStem

ankietyzacji・Dziala onwoparciu o procedure przyietaprzez Uczelniana RadeJakoSci

KsztalceniaArtystycznegozdnia19marCa2012r・StudenciidoktorancIWyrazaIaSWQJa

OPlnlenaPOdstawieankiety・Studenckiekoml♀JeOCenl明CeSanaSt紳uaCe：

－Samorzad studentdw／doktorantdw powoILtie komiをie ds．oceny kadry dla jednostek

miedzywydzialowych．Wjeiskladwchodzi3－50S6b，

－Wydzialowe samorzady studenckie powolし直studenckie koml♀ie ds．Oceny kadry dla

kazdegokierunkuosobno．KomiSieliczacongmniej20SObydopleClu．

Jednym z elementdw wprowadzonego wewnetrznego systemu zapewnianiajakoSci

ksztalceniasaankietywypelnianeprzezstudent6W，dotyczaceewaluaqlZajeCdydaktycznych．

AnkietyzaqaprzeprowadzanaJeStCOn亀川nnLgraZWrOku，POuPlywiesemestrukohczacego
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kursdancgoprzedmiotu・PytaniaankietowedotyczaOCenyPrOWadzacegoprzedmiotoraz

PrZCdmiotuwwymiarzemetodykiitreSci，ObeimuJqCWSZyStkichprowadzacychzaJeCla，

ZaPeWnl的C jednoczeSnie studentom calkowita anonimowogC w ocenie．Ankiety

przekazywanesadodziekanatu，ktdryzkoleiprzekazuJejekomi＊ds．ocenykadry．Komi的

dokonLUeOCenySum明CPunktyzankietorazwypelniaJaCelektroniczniefbmularz：，，Wynik

OCCnyPedagogaprzezstudentdw’’・KomisjaprzekaztUeWynikiocenyDziekanowilubkomisji

OCeny POWOiang przezrade Wydzialu・W przypadkujcdnostek miedzywydzialowch－

przekazLUeWynikiprzewodniczacemusenackiejkom蘭ds・Zatrudnienla，OCenylrOZWqIu

kadry・W obu przypadkach same ankiety oraz wszystkie materialy robocze przekazLUe

doBiuraUczelnianqiRadyJakoSciKsztalccniaArtystycznego．

Nalezy zwdcie uwage言z wynikiankietyzaqlnie sa podawane do widomoSci

Studentdw ani Samorzadu Studenckiego・Zdaniem studentdw，PreZentOWanie ogdlnych

Wynikdwankietyzaqlmiatobywplywnazwiekszeniezainteresowaniastudentbwtakafbma

WeryfikadijakoSciksztalcenia．

Zasady okresowqIOCeny nauCZyCicliakademickichokreSlajaprzeplSy StatutuASP，

ZarZadzenieRektoranr16zdnia15marca2012r・WSPraWieocenynauczycleliakademickich

OraZZarZadzeniem17zdnia15marca2012r・WSPraWieocenypracownikdwniebedacych

nauczycielami akademickimi・Celem ocenyJeSt mOnitorowanie aktywnoSci twdrczq，

WyStaWienniczq，Organizacy）neJi naukowo badawczq pracownikdw，ich mobilnoSci

irozwqJu，WtymuZySkiwanychkolejnychszczebliawansuzawodowego，akademickiego

poprzezgromadzcnieianalizecorocznych言ndywidualnychankietsprawozdawczychoraz

OPraCOWanie ogdlnouczelnianego raportuoceny kadrydydaktycznq wcyklu pleClOletnim

ZgOdnie z ustalona procedura i zgodnic z wymogami ustawy Prawo

O SZkolnictwie WyzSZym・Badanie ankiet studenckich，kompetenqi dydaktycznych

pedagogow・PrZqrZyStOSci systemu ewaluaql PraC kursowych orazinnych parametry

decydl涙ceojakoSciksztalcenia．Ocenynauczycieliakademickichdokonl房RadaWydzialu

lubpowolaneprzezniekomisie・Podstaweocenystanowla：OPlniakierownikapodstawowg

jednostki organizacyJnq，Oplnia bczpoSredniego przelozonego oraz oplnla Studentdw

idoktorantdw，γdane w oparclu O POdsumowanie oslagnicC artystycznycll，naukowych，

dydaktycznych o organizacymyCh．Osoby oceniane mua prawo wgl軸u do protokoldw

WSZyStkicllkoml叩W Zakresieich dotyczaCym OraZ POSladaja prawo zIozenia wyJahieh

W tOku postepowania・Osobom occnianym przyslugLUe PraWO Wniesienia odwolanla do

SenaCkiej koml串ds．zatrudnienia，OCCny，rOZWqjukadry，ZaPOSrednictwemradywydzialL1
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1ub kierownikajednostklmiedzywydzialowg，Wteminie14dniodprzyIeClaOCenydo

WiadomoSci・Odocenykoml♀ilPrZySluguJCPraWOWniesieniaodwoねniadosenatuASP．

OcenylWeryfikaqiiefektdwksztalceniadokonuesietakzepoprzezanalizewynikbw

egzaminacyjnych，ZaliczenlOVJyCh，badanicjakoScipracdyplomowychiichadckwatnoScido

PrOgramuksztalceniaorazanalizeegzamindwdyplomowychpodkatemprzygotowywaniasIC

donichzgodniezzaleceniamilprOCeduramiokreSlonymiwRegulaminieStudidw．

OpracowywanyJeS＝akZe system monitorowanialosdw absoIwentdw Wydzialu・

BadanieabsoIwentdwodbywasleWOParCiuofbmularzzgloszeniadoudzialuwbadaniu

WprOWadzonyzarzadzeniemRektoranr6zdnia30stycznia2012r・WSPraWiewprowadzenia

fbmularzazgloszeniadoudzialuwbadaniulosdwzawodowychabsoIwentbwASP．Badanie

losdw zawodowych absoIwentdw w ramach Biura Karier bedzie prowadzone w celu

WeryHkaqii efektywnoSci systemu ksztalcenia w kontekScie wymogow rynku pracy

idocelowowceludostosowaniastratcgllZarZ如zaniauczelniaorazprogramdwnauczaniana

Wydzialedozmienl胡ccgOSlerynkupracy・OdbiorcamlWynik6wbadanialosdwASPbeda：

Wladze uczelniwzakresie zarzadzania uczelnla，Wladze wydzialu wzakresie programu

nauczania，kierownlCy SamOdzielnychjednostek ASP wzakresie usprawnienia systemdw

Obslugiadministracyln諒kandydacinastudiazzakresieinfbmowaniaojakoSciksztalccnia

ikompetenqlZaWOdowychabsoIwentbw，StudcnciiabsoIwenciwzakresieinformacyJnym

lWPlywu najakoSC ksztalcenia oraz moZliwoSciwspdlpracy zakademia，PrZedsiebiorcy

W Zakresie pozyskiwania pracownikdwimozliwoSciwspdlpracy zuczelnia・W wyniku

WSPdlnych ustaleh pomiedzy uczelniami artystycznymi badanielosdw ma byC

PrZePrOWadzone po roku，naStepnle PO trZeChi pleClulatach od ukohczenia studidw．

Narzedziem badawczym bedzie∴∴Clektroniczny kwestionariusz pytah gwarant朋Cy

anonimowoSe respondentdwilatwy dostep do ankiety・Celem monitorlngulosdw

absoIwentdwjestzardwnozachowaniespolecznq日雀cznoScipomiedzykoleinymirocznikami

StudentdwiabsoIwentdw，jaktezOrganizaqawz劉cmnqPOmOCylWSParCia，OraZmO拙WoSC

analizy programu ksztalcenia pod kがem skutkdw nastepuacych w zyclu ZaWOdowym，

karierach zawodowychi twdrczych・Ze wzgledu na specynke kierunkuintemedia za

Wymiema fbme mierzeniaefbktdwksztalceniauwazaslegldwnie obecnoSC absoIwentdw

WPrZeStrZenipublicznq，icllPqlaWianie sle W rClacjach，Publikaqach，reCen乙iach faktdw

Publicznych・Gldwna forma mOnitorlngulosdw absoIwentdw sprowadza sle WleC do

POdtrzymywanialacznoScisiccioweJlSyStematyCZnegOPrZeSiewaniaInternctu・Sluzatenlu－

miedzylnnymi－POrtalwydzialowylSPOleczllOSciowastrona／grupa KatedraIntcrmedidw

na FaceBook Uzyskane takillforlnaqe Sa arChlWizowane W przyszloScl，W miar9
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PrZybywania rocZnikdw absoIwentdw・planowancJeSt uruChomlCnie dodatkowych

mechanizmdwsieciowychautomatyzuJaCyChteprocedury・

2）WprocesiczapcwnianiajakoSciibudowykulturyjakoSciuczestniczapracownicy，Studenci，

absoIwenciorazinniintcrcsariuszezcwnetrzni・

NaterenieASPdzia擁wokresiekadcnqlWladzuczelni，Wymicnionc」uZWCZCSniq，

kom噂eirady・Wktdrychskladwchodzaprzedstawicielcstudentdw・Wopiniistudcntdwich

przcdslZ一WicielebioraCyudzialwwymienionychkoml函chiorganachkoleglalnych dobrze

rCPreZCntuIalntereSy Studcntdw uczestniczac w procesie zapewnianiajakoSciksztalcenia．

StL一dencim明PrZekonanieoskutccznoScipIZeplywuinfbmaqiidotyczaCyChuwzg国nieniuich

POS山aldw nalbrach komly‖organach koleglalnych Opisana w Raporcie Samooccny

aklywnoSCstudentdwIPraCOWnikdwnaukowo－dydaktycznychwskazLUCnadobrqwspdlprace

Zinstytuqamizewnetrznymi・kterychra－lgagWarantLUengWyZszypozion－tWOrZeniakuJtury

jako如i．

Zcspdl ocenLgaCy POtWICrdza udzialzardwno wcwnetrznychijaki zewnetrzllyCh

interesariuszywprocesiezapewnieniajakoSciksztalceniaodnotowanypoprzcz przeg函y

kohcoworoczne・Publiczna prezentaqe dyplomdwi efもktdw tematdw badawczych，

Organi70WaniewystawystudcntdwIPraCOWnikdw，Organizowaniewarsztatdwartystycznych、

udzial studentdwi pracownikdw w wymianie miedzynarodowq oraz wspdlpracy

Zinstytuqamiiuczelniami WSrddprcstizowchinstytuqjikultury，ktdreprowadzq staki

WSPdlpracezocenianajednostkawymieniCnalezy‥MOCAK，MuzteumNarodowc，CZyBunkicr

Sztuki．

Tabelanrl OccnamozliwoScirealizaqizakladanychcfektdwksztaIcenla
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umlqetnO誇i ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ ���ﾂ�＋ 

kompetenqe SpOlcczne ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ ��ｲ�＋ 

十　一pOzWaIanapeIncoslagnLeCiczakladanyche危ktdwksztalcenia

＋／一　一budzizastrzczenia－I）OzWalanaczesc10WeOSlagnleCICZakladanycheで比dw

ksztalcenia

一micpozwalana osl鵡meCiczakladanychefektdwksztalcenia

Ocenakohcowa8句，leri〟mOg初ego書聖哩

SynfeIycznaoccnaoI）isowastopniasI）eInieniakrJ，teriCwszczegdtoWCh

l）Jcdnostkawypracowalaprzcjrzystas‘rukturezarzadzaniakierunkicmstudidヽVOraz

dokonujesystcmatycznej・komplcksoweJOCenyerektdwksz‘aIccnla；Wynikitejoceny

StanOW均pOdstawcrcwLZJlprOgramustudidworazmetodjcgoreaIizacJlzOrientowaneJ

nadoskonaleniejakoScijcgokohcowychefktbw．

2）Na砂伽IeI′．terme‘tidwwprocesiezapcwnianiajakoSciibudowykuItulYjakoSci

uczeslniczaIraCOWnlCy・Studenci・absoIwenciorazinniintercsariuszczcwnetrzni・

9．Podsumowanic

Tabelanr20cenaspelnieniakrytcridwocenyprogramowq

L∴ 隼*ﾇFW&遊ﾒ�∴St 冪i専Speinieniakryterium 

WyrezniaJaCO 婦�Vﾆ謦�率��7ｧ�4��CZe如iowo ��

1 霧�6W�4ｦ�$�t�R���ｶ�7'V豺R�Ⅹ ���� ��

2 �66ﾆV坊f&ｸ*��ｷｧF�ﾆ6V譁��&�｢�7�7F6ﾖ�6�6ﾅ貿霧�6ｦ�� �ﾒ��� ��
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3 ��&�&�ﾗ7GVF兎r�X �� �� 

4 率�6�'霧�G&�2�X �� �� 

5 末�'&�7G'VｷGW&��G芳�ｷG�7ｦ��� 浮� �� 

6 ��&��GｦV譁V&�F�����Vｶ�6�2� 浮� �� 

7 �7�7FVﾕu7��$6���7GVF6蹐gwr��&�6U6妨V7ｦV譁�6ﾆR� 浮� �� 

8 夫Uv觚'ｦ逡7�7FVﾒ�ｦ��Wv譁V譁�ｦ�ｶ�66�� 浮� �� 

PODSUMOWANIE．

ZespbIOpiniujacyjednoznaczniepotwierdznzewizytowanajcdn側面槍dysponuje

W Pehi∴mo拙WoSciami uzyskania zakhdanych efektbw ksZtalceniai rozwoJu

OCenianego kierunku・Wydzialdysponuje・dobIle zOrganizowanym，WeWnettZnym

SyStemPOZWalajacymzapcwmidwySOkajakoSiksztaicenia・Nawyr6znieniezashguja

nastepujaCe kryteria：”KonccI・Cja rozwoju kierunku，，，。Pmgramy studi6W”，Or。Z

，，Zasoby kadroweD・Zesp61pozytywnic ocenH stopieh speInienia kryteri6W：”Ccle

ierektyksztalceniaorazsystcmichwcrYnkacji”，MPmwadzeniabadahnaukowyCh”，

”Systcmwsparciastudentdwwprocesicuczeniasi許MWcwne‘rmysyStCmzapeWniania

jakoSciksztalceniaM・Oraz”InfraslruktuIYdydaktycznej”・Zesp610ccniajacyniewidzi

捌gI’OZeniawrealizacjizalozonychprzczjcdnostkeCe16wksztalceniawkontckSciemal。

komfbrtOWyCh warunkbw dotycZXtlyCh powierzchnidydaktyczncj，I）略y zaChowaniu

aktualnegolimitunabo…．

SP610cenlaJaCy：

／
PrqfAChrmRomanluk

locenaobligatoryjnajedyniedlastudidwllstopnIaljednoIltyChmagisterskich
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