15. Osoby przyjęte na studia otrzymają pisemną decyzję o przyjęciu na studia.
16. Osoby przyjęte na studia podpisują umowę o warunkach odpłatności za studia nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
17. W przypadku gdy osoba, która została przyjęta na studia nie dopełni wymaganych formalności we wskazanym
terminie lub zrezygnuje z przyjęcia, lub złoży wypowiedzenie umowy na kierunek Grafika - na jej miejsce może
zostać zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba znajdująca się na liście rezerwowej. Osoba taka
powiadomiona zostanie o przyjęciu w formie pisemnej, listem poleconym oraz drogą elektroniczną. Osoba z listy
rezerwowej traktowana jest jak od tego momentu jak osoba z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
18. Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia na studia w pierwszej turze mają prawo do podjęcia kolejnej próby w turze
drugiej. Za udział w drugiej turze nie jest pobierana dodatkowa oplata.
19. Osoby, które nie zostały przyjęte na studia otrzymają decyzję o nieprzyjęciu na studia.
20. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie składa się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut. Podstawą
odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje
uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
§5
Dodatkowe zasady rekrutacji na specjalność GRAFIKA GIER na kierunku Informatyka
1. Nabór na studia I stopnia na specjalność GRAFIKA GIER na kierunku Informatyka w trybie stacjonarnym
prowadzony jest w dwóch turach, z czego druga tura jest turą uzupełniającą. Nabór na kierunek w trybie
niestacjonarnym nie jest prowadzony.
2. Zasady rekrutacji są niezmienne w toku rekrutacji.
3. Aktualni maturzyści mają możliwość dostarczenia oryginału świadectwa dojrzałości najpóźniej w dniu rozmowy
kwalifikacyjnej.
4. Tura pierwsza:
Etap I - termin składania dokumentów 25.04.2018 roku - 06.07.2018 roku;
4.1.
Etap li - rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją swojego portfolio w terminach
4.2.
10 i 11.07.2018 od godziny 9.00 do 17.00;
Do li etapu rekrutacji przyjęte zostaną osoby, które do 06.07.2018 roku zarejestrują się na stronie
4.3.
www.cdv.pl wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczą do Centrum Organizacji
Dydaktyki dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w§ 3.
Ogłoszenie wyników nastąpi 13.07.2018 o godzinie 16.00
4.4.
5. Druga tura, w przypadku wybrania mniejszej liczby osób niż określona w limitach rekrutacyjnych:
5.1.
Etap I - termin składania dokumentów 16.07.2018 roku - 07.09.2018 roku;
Etap li - rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją swojego portfolio w terminach
5.2.
11 i 12.09.2018 od godziny 9.00 do 17.00
Ogłoszenie wyników 14.09.2018 o godzinie 16.00
5.3.
6. Uczelnia zastrzega sobie możliwość odwołania drugiej tury rekrutacji, jeżeli podczas pierwszej tury rekrutacji
wyczerpany zostanie limit miejsc.
7. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać swoje portfolio z prac graficznych w formie rysunku, wydruku lub
opracowania elektronicznego w standardowych formatach obrazu, filmu, prezentacji komputerowej umożliwiające ich przedstawienie. Dopuszczalne jest prezentowanie z własnego sprzętu. Osoby nieposiadające
portfolio mogą również przystąpić do rozmowy.
8. Rozmowa kwalifikacyjna polega na autoprezentacji prac i ich dyskusji, poznaniu motywacji oraz inspiracji
kandydata. Ocenie podlegają poziom artystyczny lub techniczny przedstawionych prac, kreatywność oraz wiedza
ogólna z zakresu specjalności (nie jest oczekiwana wiedza specjalistyczna).
9. Efektem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena w skali 1-1O, gdzie 10 oznacza ocenę najlepszą, stanowiąca
podstawę sporządzenia listy rankingowej studentów, a ocena 1 oznacza niezakwalifikowanie do przyjęcia na
studia bez względu na liczbę wolnych miejsc. Lista rankingowa nie jest listą osób przyjętych na studia.
1O. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przyjęcia mniejszej liczby osób niż określona w limitach rekrutacyjnych,
opierając się na liście rankingowej osób.
11. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się na podstawie okazania dowodu osobistego oraz
pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznego autorstwa kandydata i nie naruszają praw osób
trzecich.
12. Wyniki rozmów kwalifikacyjnych Il etapu każdej tury rekrutacji zamieszczane będą w gablocie Centrum
Organizacji Dydaktyki na terenie uczelni oraz w formularzu rekrutacyjnym dla kandydatów.
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