
ZASADY PRZYJĘCIA 

na wybrane kierunki drugiego stopnia 

 Na kierunek MEDIA KREATYWNE: PROJEKTOWANIE GIER I ANIMACJI studia drugiego stopnia 
mogą ubiegać się: − absolwenci studiów pierwszego stopnia media kreatywne: game design, 
animacja, efekty specjalne; − absolwenci innych uczelni i wydziałów artystycznych, którzy 
uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub równorzędny w zakresie sztuk wizualnych; − 
absolwenci posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny kierunków 
pokrewnych, których program obejmował kształcenie plastyczne i projektowe; 
*Absolwenci posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny innych niż 
wymienione powyżej kierunków, którzy wykażą się dorobkiem artystycznym w dziedzinie sztuk 
plastycznych. Kandydat składa z dokumentami rekrutacyjnymi autorskie portfolio. Autorskie 
portfolio kandydata powinno zawierać 3 własne prace z zakresu szeroko pojętej animacji lub 
prac artystycznych (szkice, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, malarstwo cyfrowe, 
rzeźba, animacja, renderingi, scenografia, kostium, rekwizyt) lub innych (skróconych próbek 
scenariusza do gry/filmu/animacji, generalnych dokumentów opisujących koncepcję autorskiej 
gry itp.) Prace w formie plików należy przesłać na adres rekrutacja@dsw.edu.pl 

 
 

 Na kierunek PEDAGOGIKA studia drugiego stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które 
ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika, pedagogika 
specjalna, psychologia, praca socjalna, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie, human 
resources i coaching, logopedia, resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz po innych 
kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela lub z przygotowaniem 
pedagogicznym. 
*Kandydaci na kierunek Pedagogika drugiego stopnia, którzy są absolwentami innych 
kierunków, w trakcie pierwszego roku studiów są zobligowani do realizacji przedmiotów 
umożliwiających osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Szczegółowy program zajęć 
fakultatywnych, zasady kwalifikowania kandydatów do ich odbycia, w tym zwolnienia z 
uczestnictwa, wymiar godzin i czas odbywania zajęć reguluje odrębne zarządzenie. 

 
 
 Na kierunek PSYCHOLOGIA studia drugiego stopnia mogą być przyjmowane osoby, które 

ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku psychologia (dyplom ukończenia studiów). 
Na kierunek Zarządzanie studia drugiego stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły 
studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach, dla których dyscypliną wiodącą są nauki 
o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse. 

 
 Na kierunku ZARZĄDZANIE studia drugiego stopnia mogą być przyjmowane osoby, które nie 

ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku, dla których dyscypliną wiodącą są nauki o 
zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse, są zobligowani do uzupełnienia różnic 
programowych umożliwiających osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się w ciągu 
pierwszego roku studiów.  
 
Uwaga: kwalifikacja na fakultety dokonuje Biuro Rekrutacji, udział w fakultetach jest odpłatny – 
zgodnie z regulaminem opłat. 


