
Wolne miejsca na kierunkach: 

• Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

I stopnia i II stopnia 

• Wzornictwo I stopnia 

w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach 
 

Rozpoczął się drugi nabór na studia w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach na kierunki 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Wzornictwo. Do 16 września 

można dokonywać rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji 

(https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja/). Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 20 września i 

po tym terminie do 27 września można będzie składać dokumenty w Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej (ul. Krakowska 11, pokój nr 106). 

 

W ramach Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oferujemy studia na 

pierwszym i drugim poziomie, tj. trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie 

uzupełniające na specjalnościach: 

• Sztuki wizualne – malarstwo, grafika, rzeźba  

To specjalność w szczególny sposób rozwijająca osobiste możliwości, pasje, 

wrażliwość artystyczną w zakresie sztuk pięknych. Przygotowuje ona do samodzielnej 

twórczości, otwiera na nowe obszary poszukiwań, zainteresowań malarskich, 

rysunkowych, graficznych, rzeźbiarskich. 

• Grafika projektowa i reklama  

To specjalność przygotowująca przede wszystkim do pracy zawodowej w charakterze 

projektanta reklam, systemów identyfikacji wizualnej, różnego typu wydawnictw. 

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, firmach 

poligraficznych, działach promocji instytucji, mediach. 

• Animacja sztuki  

Specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach upowszechniania kultury i sztuki, 

tj. galeriach, muzeach, domach kultury w charakterze organizatora życia kulturalno-

artystycznego, m.in. do zawodu kuratora, komisarza wystaw, projektów 

artystycznych, animatora i edukatora. 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych opiera się na wielokierunkowej 

dydaktyce w obszarze sztuk wizualnych. Koncepcja kształcenia wynika z łączenia wiedzy, 

umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania i łączenia mediów klasycznych, tj. sztuk 

pięknych, jak malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika z nowymi mediami, tj. fotografią, sztuką 

wideo, multimediami, intermediami. Program uzupełniają przedmioty z zakresu historii, 

teorii sztuki, szeroko pojętej humanistyki rozwijające świadomość studenta, jego zaplecze 

intelektualne. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej złożonej z kolekcji dzieł o 

charakterze artystycznym bądź projektowym w wybranej przez siebie specjalności, w 

odniesieniu do osobistych zainteresowań i predyspozycji. Studia przygotowują do 

samodzielnej twórczości, podjęcia działalności zawodowej oraz kontynuacji kształcenia na 

drugim stopniu w obranym przez siebie kierunku artystycznym, a w przypadku absolwentów 

studiów magisterskich uzupełniających na studiach doktoranckich w obszarze sztuk 

plastycznych. Szerokie kwalifikacje uzyskane w ramach Edukacji artystycznej w zakresie sztuk 



plastycznych pozwalają na szybkie znalezienie pracy, elastyczne dostosowanie do wymagań 

rynkowych. Po uzupełnieniu wykształcenia magisterskiego o kwalifikacje pedagogiczne 

absolwent posiada uprawnienia do nauczania przedmiotów z zakresu sztuki na wszystkich 

szczeblach edukacji, włącznie ze szkolnictwem artystycznym. 

 

W ramach Wzornictwa oferujemy studia pierwszego stopnia, tj. studia licencjackie trwające 

trzy i pół roku na specjalnościach: 

• Komunikacja wizualna 

To specjalność przygotowująca do pracy projektowej w obszarze mediów płaskich w 

zakresie tworzenia systemów identyfikacji wizualnej, grafiki wydawniczej, 

reklamowej, interaktywnej. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w 

agencjach reklamowych, firmach poligraficznych, działach promocji instytucji, 

mediach. 

• Projektowanie produktu 

To specjalność przygotowująca projektantów do tworzenia i wdrażania szeroko 

pojętych przestrzennych form użytkowych dla przemysłu, począwszy od przedmiotów 

codziennego użytku, przez wyposażenie wnętrz, sprzęt RTV i AGD, skończywszy na 

tworzeniu koncepcji dla różnych sektorów gospodarki, m.in. branży transportowej, 

medycznej. Moduł zawiera szereg przedmiotów niezbędnych do zapoznania z 

tworzeniem produktu na każdym jego etapie - od rysunku koncepcyjnego, przez 

prototypowanie i modelowanie wykonanie po fotografię produktu, realizację 

portfolio.  

• Projektowanie mody 

To specjalność przygotowująca do pracy projektowej w przemyśle tekstylnym, 

zwłaszcza przy projektowaniu ubioru. Moduł zawiera szereg przedmiotów 

niezbędnych do zapoznania z tworzeniem produktu na każdym jego etapie - od 

rysunku żurnalowego, przez konstrukcję, wykonanie po fotografię modową, 

realizację portfolio. 

Wzornictwo to unikatowy kierunek studiów, który w procesie dydaktyki łączy elementy 

wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie sztuk plastycznych i obszaru techniki. 

Interdyscyplinarny charakter kształcenia przygotowuje w pełny sposób do podjęcia pracy 

projektanta w wybranej przez siebie specjalności. Obszar designu to jeden z najbardziej 

dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki, co umożliwia absolwentom wzornictwa 

wybór ciekawej ścieżki zawodowej. Istotny aspekt dydaktyki stanowi komercjalizacja 

wyników pracy, badań, współpraca z firmami, instytucjami zewnętrznymi, program praktyk i 

staży zawodowych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, na którą składa się projekt 

realizowany w wybranej specjalności w odniesieniu do osobistych zainteresowań i 

predyspozycji studenta. Studia przygotowują do samodzielnej twórczości, podjęcia 

działalności zawodowej oraz kontynuacji kształcenia na drugim stopniu w obranym przez 

siebie kierunku projektowym bądź artystycznym. 

 

Oba kierunki studiów prowadzone są w budynku Instytutu Sztuk Pięknych, którego 

infrastruktura techniczna, wyposażenie komputerowe, oprogramowanie graficzne i 

multimedialne doskonale odpowiada potrzebom współczesnego kształcenia artystycznego i 

projektowego. Zajęcia prowadzą uznani w kraju i zagranicą artyści, projektanci. Wysoki 

poziom dorobku artystycznego i naukowego potwierdza fakt, iż Wydział Pedagogiczny i 

Artystyczny UJK, którego częścią jest Instytut posiada kategorię „A” przyznaną przez Komitet 



Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednostka 

współpracuje z wieloma instytucjami upowszechniania kultury i sztuki, rozwoju biznesu i 

przedsiębiorczości, uczelniami wyższymi z regionie, kraju i zagranicą, uczestniczy w 

programach mobilności studentów i kadry Erasmus+ i Most.  

 

 
Fragment wystawy końcoworocznej 

 

 
Fragment wystawy końcoworocznej 



 
Fragment wystawy końcoworocznej 

 

 
Pokaz mody studentów wzornictwa 

 



 
Pracownia druku 2D i 3D 

 

 
Pracownia fotograficzna 

 



 
Pracownia projektowania graficznego 


