UCHWAŁA NR 51/XI/07
Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 45/X/07 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 25 kwietnia
2007 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu
egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2008/2009.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz. U. nr 164 poz. 1365) uchwala się co następuje:

§1
W uchwale nr 45/X/07 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie
ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w
roku akademickim 2008/2009 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po słowie „załącznik” dodaje się wyraŜenie „nr 1”;
2) dotychczasowy tekst w § 2 stanowi ust. 1 § 2;
3) w § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Forma i zakres rozmowy kwalifikacyjnej na
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych określa załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 1 do uchwały:
a) w pkt 1.3 po słowach „na podstawie wyników świadectw dojrzałości” dodaje
się „z uwzględnieniem aneksów” oraz po słowach „na świadectwie
dojrzałości” dodaje się „lub w aneksie”;
b) w tabeli nr 2 kolumna druga:
− w wierszu 1 i 2 po słowach „Język polski” dodaje się „lub historia”,
− w wierszu 4 po słowach „Język polski” dodaje się „lub biologia”,
− w wierszu 5 i 6 po słowach „Matematyka” stawia się przecinek
i dodaje się „chemia lub fizyka”;
c) uchwały w pkt 1.5.3 skreśla się słowa „maturalnego („nowa matura”) lub nie
zdawał egzaminu”;
d) pkt 1.6 otrzymuje brzmienie: „Minimalną moŜliwą do uzyskania ilość punktów
w postępowaniu kwalifikacyjnym określa komisja rekrutacyjna”;
e) pkt 1.8 otrzymuje brzmienie: „Dla kandydatów zdających przedmiot
stanowiący podstawę rekrutacji na poziomie rozszerzonym uzyskaną ilość
punktów koryguje się wskaźnikiem 1,3.”.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu
z dnia 30 maja 2007r., nr 51/XI/2007

Forma i zakres rozmowy kwalifikacyjnej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych

Na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przeprowadza się

rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przy prezentacji jego prac wykonanych,
zgodnie z wyborem kandydata, jedną z poniŜszych technik:
•

rysunkowych ( praca wykonana ołówkiem, węglem, pastelą w dowolnym formacie);

•

graficznych (wydruk cyfrowy lub tradycyjne techniki graficzne w dowolnym
formacie);

•

fotograficznych (zdjęcia wykonane techniką cyfrową lub analogową w dowolnym
formacie);

•

malarskich (tempera, akwarela, gwasz, olej w dowolnym formacie);

•

prezentacji multimedialnych (uruchamiane w pakiecie WINDOWS);

•

formy przestrzenne (w dowolnej technice rzeźbiarskiej i w dowolnej formie).

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest określenie predyspozycji kandydata, poziomu
świadomości plastycznej oraz zasadności wyboru i zastosowania przynajmniej jednej z wyŜej
wymienionych technik.

