Zasady rekrutacji na studia: filmoznawstwo i kultura mediów

2018
Studia II stopnia (magisterskie)

# rekrutacja dotyczy absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
# termin egzaminu na studia II stopnia: 16 lipca
# ostateczny termin składania wymaganych dokumentów: 13 lipca

Kolejność działań studenta:
1. Dostarczenie do sekretariatu Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów (Collegium
Maius, II piętro, p. 233) wymaganych dokumentów:
- poświadczenie ukończenia studiów lic. lub mag.
- kwestionariusz osobowy
- zdjęcie
- pisemna deklaracja, którą specjalizację wybiera student
a) student może zadeklarować chęć zdawania na jedną lub dwie specjalizacje, z takim wszak
założeniem, że ostatecznie realizować będzie tylko jedną z nich - tę, na którą dostanie się w
wyniku egzaminu (szczegóły w dalej części dokumentu)
2. Egzamin wstępny
a) przed przystąpieniem do egzaminu studenci - zgodnie z deklarowanym wyborem
specjalizacyjnym - zapoznają się z umieszczonymi na stronie internetowej listami zagadnień
egzaminacyjnych (link poniżej)
- każda z list dotyczy innej specjalizacji
- każda z list zawiera siedem zagadnień egzaminacyjnych (wraz ze wskazaniami
lekturowymi) - student wybiera i przygotowuje na egzamin dwa zagadnienia z danej listy
b) przebieg egzaminu:
- część 1: pula pytań ogólnych (przebieg studiów licencjackich, temat pracy licencjackiej,
podstawowe kompetencje filmoznawcze)
- część 2: rozmowa na temat dwóch (lub czterech w przypadku wskazania obu specjalizacji)
zagadnień egzaminacyjnych
c) kryteria oceny:
- pula pytań ogólnych: bez punktacji (zasada: zaliczone/niezaliczone)
- pytania specjalizacyjne: za każde otrzymać można maksymalnie 10 punktów (w tym: 7 p. zawartość merytoryczna; 2 p. - poprawność językowa; 1 p. - spójność i klarowność wywodu)

4. Wyniki egzaminu
a) na całościową ocenę składają się:
(zaliczone/niezaliczone) + wynik drugiej
specjalizacyjne)

wynik pierwszej części egzaminu
części egzaminu (punktacja za pytania

b) punktowy próg, by możliwe było ubieganie się o miejsce na studiach, wynosi: 11 punktów
c) ogłoszenie wyników:
- tabela: lista osób przyjętych na daną specjalizację
- osoba, która przed egzaminem wskazała w deklaracji dwie specjalizacje i w obu wypadkach
przekroczyła wymagany próg punktowy - przypisana zostaje do tej specjalizacji, w kontekście
której zdobyła więcej punków (i wtedy automatycznie nie pojawia się na drugiej liście)
# okoliczność umożliwiająca staranie się o przeniesienie do innej specjalizacji: więcej niż 15
punktów z preferowanej (a niezdobytej) specjalizacji + wolne miejsce na liście przyjętych na tę
specjalizację
- osoby, które są na liście przyjętych na daną specjalizację, do końca lipca muszą potwierdzić
swój akces (w przypadku rezygnacji, wchodzi na listę kolejna osoba wg rankingu punktowego)
- jeśli limity przyjęć nie zostaną wypełnione w pierwszym naborze, we wrześniu zostanie
zorganizowany drugi nabór (ogłoszenie jego terminu nastąpi najpóźniej 4 września 2018 roku)

