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Metody hybrydowe i project/problem-based learning
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Rekrutacja: 

Eksperymenty medialne w sztukach performatywnych

Sztuka wspó czesna

Media interaktywne

Performans medialny

Lektorat j zyka angielskiego

Fakultet 1

Wprowadzenie do projektowania zespo owego

Eksperymenty medialne w sztukach performaywnych

Sztuka wspó czesna

Media interaktywne

Widowiska

Lektorat j zyka angielskiego

Fakultet 2

Laboratorium mediów: projekt zespo owy

Seminarium

Narracje multimedialne

Kultura i technologia

Sztuka najnowsza

Fakultet 3 (do wybory spo ród oferty angloj zycznej)

Seminarium

Laboratorium mediów : tutorial projektu dyplomowego

Narracje multimedialne

Marketing i zarz dzanie projektami

Kultura i technologia

Seminarium

Laboratorium mediów: tutorial projektu dyplomowego
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W roku 2020 

Limit miejsc: 25.

Wymagania wst pne, oczekiwane kompetencje kandydata: 

Studia przeznaczone s  dla osób, które uko czy y pierwszy stopie  studiów i posiadaj  tytu  licencjata (lub 
inny równorz dny), w rekrutacji mog  bra  tak e udzia  osoby, które uko czy y studia drugiego stopnia 
(studia magisterskie) lub jednolite magisterskie. 

System Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 
https://amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja 

  

Forma egzaminu wst pnego: rozmowa kwalifikacyjna weryfikuj ca kompetencje kandydata. W roku 2020 
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzone zostan  w formie wideokonferencji.  

Podczas rozmowy kandydat mo e otrzyma  maksymalnie 20 punktów (4 pytania – ka de po 5 punktów). W 
przypadku otrzymania mniej ni  10 punktów kandydat nie podlega dalszemu post powaniu 
kwalifikacyjnemu. 

Limit miejsc: 25. 

Rozmowa kwalifikacyjna – przyk adowe zagadnienia: 

1. Omówienie tematu i problematyki pracy licencjackiej lub magisterskiej. 
2. Sztuka nowych mediów w Polsce i na wiecie (podaj i omów wybrane przyk ady). 
3. Wspó czesne formy komunikacji w relacji do rozwoju nowych mediów. 
4. Zmiany praktyk kulturowych i artystycznych w kulturze sieciowej. 
5. Najnowsze praktyki artystyczne i kulturowe (podaj i omów wybrane przyk ady). 
6. Zjawiska artystyczne i spo eczne w polskiej sztuce cyfrowej od lat 90. XX wieku. 
7. Kultura cyfrowa – definicje i przyk ady nowych praktyk. 
8. Sztuka interaktywna – podaj definicje i przyk ady. 

Przyk adowa bibliografia: 

1. Klasyczne dzie a sztuki nowych mediów, red. P. Zawojski, Katowice 2015. https://
medialabkatowice.eu/projekty/klasyczne-dziela-sztuki-nowych-mediow/ 

2. Ryszard Kluszczy ski, Sztuka interaktywna. Od dzie a-instrumentu do interaktywnego spektaklu, 
Warszawa 2010. https://www.academia.edu/16596667/Sztuka_interaktywna._Od_dzie a-
instrumentu_do_interaktywnego_spektaklu 

3. Lev Manovich, J zyk nowych mediów, Warszawa 2006. 
4. Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów, red. A. Jelewska, Pozna  

2014. http://artandsciencestudies.com/publikacje/art-and-technology-in-poland/ 

 Rozpocz cie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR)

 Rozpocz cie sk adania w SIR dokumentów

     - zako czenie rejestracji  

     - ostateczny termin op acenia zapisu na kierunek/specjalno  studiów 

     - zako czenie sk adania w SIR dokumentów 

 4

11 października 2020 r. 

12 października 2020 r. 

13 października 2020 r. 

1 czerwca 2021 r.

od 1 czerwca 2021 r.

13 lipca 2021 r.

13 lipca 2021 r.

14 lipca 2021 r.

15 lipca 2021 r.

2021
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