
Regulamin normujący proces rekrutacji 
na studia pierwszego stopnia 

 
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na 
podstawie świadectw dojrzałości i rozmowy kwalifikacyjnej w ramach limitów miejsc 
ustalonych dla kierunków studiów.  
2. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie wiedzy i zainteresowań kandydata 
z następujących dziedzin: filmu, telewizji i sztuk audiowizualnych, literatury i teatru 
oraz podstaw ekonomii i zarządzania. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest również 
sprawdzenie predyspozycji kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy 
w filmie i telewizji.  
3. Za każdy z tych elementów przyznawane są punkty adekwatne do wiedzy 
kandydatów: 

a) wiedza o filmie, telewizji i sztukach audiowizualnych – maksymalna liczba  
             punktów do zdobycia  – 19, 
b) wiedza o literaturze i teatrze – maksymalna liczba punktów do zdobycia 
             – 19, 
c) wiedza o podstawach ekonomii i zarządzania – maksymalna liczba   
             punktów do zdobycia  – 19, 

d) za przedłożone Komisji Rekrutacyjnej świadectwo dojrzałości – 3. 

Kandydatowi należy zadać przynajmniej jedno pytanie z powyższych trzech dziedzin. 

4.  Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, przyjmowani są na 
podstawie wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości przeliczonych na 3 punkty 
rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci legitymizujący 
się „międzynarodową maturą” (dyplom IB International Baccalaureate) uzyskują z 
przedmiotów będących podstawą kwalifikacji liczbę 3 punktów rekrutacyjnych. 
 
5.  Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia składają następujące 
dokumenty:   
a. życiorys kandydata na studia, 
b. ankietę osobową, pobraną ze strony www.filmschool.lodz.pl 
c. świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
d. kserokopię świadectwa dojrzałości,  
 kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą składają 
kserokopię świadectwa zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał 
świadectwa kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski, 
potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje. Kandydaci Ci składają również 
dokument potwierdzający nostryfikację świadectwa dojrzałości w przypadku, gdy nie 
jest ono uznawane na podstawie umowy międzynarodowej. Kandydaci legitymujący 
się dyplomami IB (International Baccalaureate)oraz EB (European Baccalaureate) nie 
mają obowiązku nostryfikacji świadectwa dojrzałości. 
d. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  
kandydata na studia(cudzoziemcy składają kserokopię Karty Polaka lub innego 
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele 
polscy), 
f. trzy fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm, 

http://www.filmschool.lodz.pl/


g. dowód wpłaty wniesienia na konto PWSFTviT opłaty rekrutacyjnej, 
h. oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu 
studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.   
 
6.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne 
powołane przez Dziekana. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest 
Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan. 
 
7.  Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczącym 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor wyznaczony przez Rektora. 
 
8.  Wysokości opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor. Opłata ta nie może być wyższa 
niż opłata określona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
9.  Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na I rok studiów pierwszego 
stopnia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  
 
10.  Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbędzie się: 
na studia stacjonarne 6 lipca 2017r. 
na studia niestacjonarne 13 września 2017r. 
 
11.  Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji oraz szczegółowe terminy rekrutacji na 
studia pierwszego stopnia ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna i zamieszcza na 
stronie internetowej Uczelni. 
 
12.  Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w 
postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów 
ustaloną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, tj. 50 pkt. 
 
13.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo 
odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji. 
 
 


