KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ: Artystyczny
INSTYTUT: Sztuk Wizualnych
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Twórcze działania rozwojowe
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność

doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) 021 Podgrupa artystyczna
KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika) 02 GRUPA – NAUKI HUMANISTYCZNE I SZTUKA
CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1500 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA
Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe prowadzona jest przez System Rekrutacyjny
Uniwersytetu Zielonogórskiego
System rejestracji dostępny jest na stronie:
https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 13 osób
Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 13 osób
1. podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe
2. dyplom ukończenia studiów 1 i 2 stopnia lub jednolitych magisterskich
3. 1 zdjęcie
4. dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale
5. kserokopia dowodu osobistego
WYMAGANE DOKUMENTY:
Dyplom ukończenia studiów
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 października 2020 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
mgr Barbara Panek-Sarnowska
Wydział Artystyczny
Ul. Wiśniowa 10
65-001 Zielona Góra
tel./fax (68) 328-29-74
e-mail: B.Panek@wa.uz.zgora.pl
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w
nich uczestniczące poszerzają umiejętności twórczego włączania działań artystycznych w obszar
działań zawodowych i osobistych. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności z
zakresu psychologicznego i społecznego oddziaływania szeroko rozumianej aktywności twórczej.

Nabyte kompetencje pozwolą na poszerzenie możliwości działania w zakresie zawodowym i
osobistym, przyczynią się do efektywniejszego działania w obszarze edukacji, biznesu, twórczości.
- do kogo adresowane
Studia adresujemy do absolwentów i studentów końcowych lat studiów licencjackich/magisterskich, ze
wszystkich kierunków studiów
- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
doświadczeni i uznani specjaliści w dziedzinach przedmiotowych.
STRONY WWW:
www.isw.uz.zgora.pl/index.php/tworcze-dzialania-rozwojowe
www.facebook.com/tworczedzialaniarozwojowe/
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
KIEROWNIK STUDIÓW
dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ
mail: studiapodyplomowe.isw@gmail.com

