
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA  PODYPLOMOWE   

Rekrutacja trwa od 4 maja do 30 września 2017r.   
W przypadku wolnych miejsc do 11 października 2017r.   
 
 

Punkt rekrutacyjny:  
 
Dziekanat WyŜszej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi   
ul. Targowa 65   
tel. (042) 678 26 71 w. 26   
e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl    
 

Dni i  godziny pracy Dziekanatu:  
poniedziałek 10.00-15.00   
wtorek 10.00-15.00   
środa 10.00-15.00   
piątek 10.00-15.00   
 
 
 

Kierunki studiów podyplomowych:  
 
Urbanistyka  
Dla kandydatów po studiach licencjackich, magisterskich, po wszystkich kierunkach 
studiów. 
2-letnie (4 semestry) 
 
Projektowanie architektury wn ętrz 
Projektowanie wnętrz mieszkalnych 
Projektowanie wnętrz usługowych 
Projektowanie wnętrz publicznych  
Projektowanie wnętrz zabytkowych 
Studia 2-letnie (4 semestry) 
 
Scenografia i kostium sceniczny 
Scenografia 
Kostium sceniczny 
Studia 2-letnie (4 semestry) 
 
Projektowanie ubioru konfekcyjnego 
Ubiór konfekcyjny 
Komputerowa konstrukcja ubioru 
3 semestry 
 
Tkanina i sztuka przedmiotu 
Tkanina artystyczna 
BiŜuteria 
3 semestry 



 
Projektowanie obuwia, toreb i galanterii metalowej 
Torby, obuwie, galanteria metalowa 
3 semestry 
 
Projektowanie opakowa ń 
Konstrukcja opakowań 
Projektowanie graficzne opakowań 
2 semestry 
 
Projektowanie przemysłowe – industrial design 
Projektowanie sprzętu powszechnego uŜytku 
Projektowanie sprzętu specjalistycznego 
Projektowanie środków transportu 
3 semestry 
 
Projektowanie wydawnictw 
Katalogi, ksiąŜka, prasa, ilustracja ksiąŜkowa 
2 semestry 
 
Projektowanie komunikacji wizualnej 
Projektowanie stron internetowych 
Projektowanie gier komputerowych 
2 semestry 
 
Projektowanie identyfikacji graficznej 
Projektowanie identyfikacji graficznej firm 
Projektowanie infografiki 
2 semestry 
 
Projektowanie reklamy multimedialnej 
Fotografia, grafika reklamowa 
Film reklamowy 
3 semestry 
 
Film 
Sztuka operatorska 
MontaŜ filmowy 
2 semestry 
 
ReŜyseria filmowa 
Scenopisarstwo 
ReŜyseria filmowa 
2 semestry 
 
Fotografia artystyczna 
Fotografia artystyczna 
Fotografia mody 
2 semestry 



Fotografia u Ŝytkowa 
Fotografia reportaŜowa i prasowa 
Fotografia reklamowa 
2 semestry 
 
Management Design / organizacja i zarzą dzanie wzornictwem 
Zarządzanie wzornictwem 
Projektowanie kierunkowe 
2 semestry 
 
Studia  podyplomowe  trwające  4 semestry  polecane  są  osobom,  które  nie  
posiadają  wykształcenia  artystycznego lub  nie  mają  doświadczeń  zawodowych  
w  dziedzinach  artystycznych.  (W  razie  trudności  w  wyborze  cyklu kształcenia,  
prosimy o kontakt z Dziekanatem).   
 
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się dwa razy w miesiącu w   
soboty i niedziele, łącznie 9 zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów zostanie  
udostępniony na stronie internetowej we wrześniu 2017 roku.   
 
 
Zasady przyj ęć 
 
1. ZłoŜenie wymaganych dokumentów: 
 

• dyplom ukończenia studiów wyŜszych (oryginał lub odpis), suplement   
• podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny na stronie internetowej  uczelni)  
• 2 aktualne fotografie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy  półprofil na 

jasnym tle, bez nakrycia głowy)   
• aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu stwierdzające brak  

przeciwwskazań medycznych do studiowania na wybranym kierunku   
• kserokopia dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego toŜsamość 

kandydata (oryginał do wglądu), potwierdzona przez  pracownika Dziekanatu 
przyjmującego dokument 

 
2. Prezentacja przed Komisją kwalifikacyjną własnych prac projektowych, 
artystycznych związanych z wybranym przez kandydata kierunkiem studiów,  
w terminie uzgodnionym osobiście lub telefonicznie z uczelnią. Rysunki w dowolnym 
formacie o dowolnej tematyce wykonane dowolną techniką wskazujące  
na wraŜliwość w postrzeganiu przestrzeni, bryły, barwy i światła, fotografie w ilości  
15 – 20 sztuk o dowolnej tematyce w formacie 18 x 24 (mile widziane cykle fotografii 
reportaŜowej i dokumentalnej), autorskie etiudy filmowe na  nośniku elektronicznym 
w plikach DVD. 
 
3. Rozmowa nt. predyspozycji kandydata do studiowania na wybranym przez niego 
kierunku. 
 
4. Podpisanie umowy o kształcenie. 
 



Opłaty 
 
Roczne koszty usługi edukacyjnej w roku akademickim 2017/2018 
 
Studia podyplomowe 1-roczne (2 semestry) 
 

Koszty roczne 
 Opłata za 

semestr 
Opłata  

w 3 ratach 
Opłata  

w 9 ratach 

4950 zł 2475 zł               1650 zł                  550 zł 

 
Studia podyplomowe 1,5-roczne (3 semestry) i 2-letnie (4 semestry) 
 

Koszty roczne 
Opłata za 
semestr 

Opłata  
w 3 ratach 

Opłata  
w 9 ratach 

5400 zł 2700 zł               1800 zł                  600 zł 

 
 
Przyjęcie na studia  
 
Komisja na podstawie rozmowy oraz oceny przedstawionych prac, ocenia 
predyspozycje kandydata/ki do studiowania na wybranym przez niego/nią kierunku  
i podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.   
WSSiP nie przeprowadza innych, poza rozmową kwalifikacyjną, egzaminów 
wstępnych na studia. Nie narzuca teŜ ilości prac przedstawionych Komisji   
Egzaminacyjnej. WaŜne, aby kandydat/ka zaprezentował/a swoją ponadprzeciętną 
wraŜliwość artystyczną. Po przeglądzie prac i pozytywnym  wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej, podpisaniu umowy o kształcenie, kandydat  zostaje wpisany na listę 
osób przyjętych na studia podyplomowe w roku  akademickim 2017/ 2018.   
 
 
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni.   
 
Dziekanat WyŜszej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi   
ul. Targowa 65   
tel. (042) 678 26 71 w. 26   
e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl 
 


