ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)
Sprawozdanie za rok 2012/2013
Część 1. Informacje ogólne
Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni
Pełna nazwa:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

REGON:

145821227

Dane adresowe
siedziby uczelni albo
związku uczelni:

Województwo:

Mazowieckie

Powiat:

Warszawa

Gmina:

Warszawa

Miejscowość:

Warszawa

Poczta:

Warszawa

Kod pocztowy:

01-518

Ulica:

Gen. Zajączka

Nr budynku:

7

Telefon:

(48 22) 8390050

Faks:

(48 22) 8390050

Strona internetowa:

http://www.szkolafilmowa.pl

Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni
Funkcja:

Rektor

Imię i nazwisko:

Janusz Majewski

Stopień naukowy lub tytuł naukowy, stopień w
prof.
zakresie sztuki lub tytuł w zakresie sztuki:
Stopień służbowy*:
Data rozpoczęcia:

2012-11-27

Kadencja:
Data upływu:
*

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

1)Sprawozdanie

jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.
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Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni
Funkcja:

Prorektor

Imię i nazwisko:

Andrzej Kołodyński

Stopień naukowy lub tytuł naukowy, stopień w
dr
zakresie sztuki lub tytuł w zakresie sztuki:
Stopień służbowy*:
Data rozpoczęcia:

2012-11-27

Kadencja:
Data upływu:
*

Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku studiów:

Aktorstwo nowych mediów

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku studiów:

Obraz multimedialny

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku studiów:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia:

Praktyczny, Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku studiów:

Reżyseria

Obszar kształcenia, w ramach którego jest
prowadzony kierunek studiów:

Obszar nauk humanistycznych

Profil kształcenia:

Praktyczny, Nieokreślony

Studia pierwszego stopnia:

Tak

Forma studiów pierwszego stopnia:

STACJONARNE, NIESTACJONARNE

Studia drugiego stopnia:

Nie

Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie:

Nie

Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku
Kształcenie prowadzone w zamiejscowym ośrodku
Nie
dydaktycznym:
Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość:

Nie

Ocena programowa dokonana na podstawie art.
48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję
Akredytacyjną, a także akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje branżowe
dokonujące ocen w wybranych obszarach
kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne
zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o
uznawalności ocen akredytacyjnych:
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Część 2. Studenci i absolwenci
Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Aktorstwo nowych mediów

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

22
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Obraz multimedialny

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

47
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Obraz multimedialny

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

10
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

19
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Nieokreślony

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

30
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Nieokreślony

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

19
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Nieokreślony

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

15
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

11
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Jednostka:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:

Liczba studentów będących osobami
niepełnosprawnymi ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

47
ogółem:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

1

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

0

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem (łącznie z
cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:

Liczba absolwentów będącymi
osobami niepełnosprawnymi ogółem
(łącznie z cudzoziemcami):
*

0
ogółem:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 2 ustawy:

0

w tym cudzoziemcy, o których mowa w
art. 43 ust. 3 ustawy:

0

1

Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Część 3. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności
Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Aktorstwo nowych mediów

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6
wariant I**

6 825

wariant II***

6 825

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

22
0

6 825

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

6 825

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

13 650

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Obraz multimedialny

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6
wariant I**

2 700

wariant II***

2 700

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

47
1

2 700

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

2 700

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

5 400

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Obraz multimedialny

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6
wariant I**

6 375

wariant II***

6 375

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

10
0

6 375

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

6 375

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

12 750

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Nieokreślony

Liczba semestrów:

6
wariant I**

3 600

wariant II***

3 600

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

30
0

3 600

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

3 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

7 200

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6
wariant I**

3 600

wariant II***

3 600

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

19
0

3 600

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

3 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

7 200

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Nieokreślony

Liczba semestrów:

6
wariant I**

3 600

wariant II***

3 600

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

19
0

3 600

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

3 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

7 200

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Niestacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6
wariant I**

3 600

wariant II***

3 600

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

47
0

3 600

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

3 600

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

7 200

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Praktyczny

Liczba semestrów:

6
wariant I**

6 375

wariant II***

6 375

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

11
0

6 375

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

6 375

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

12 750

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.
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Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy i poziomy
Nazwa podstawowej jednostki
organizacyjnej:

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Kierunek studiów:

Reżyseria

Forma studiów*:

Stacjonarne

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil:

Nieokreślony

Liczba semestrów:

6
wariant I**

6 375

wariant II***

6 375

Opłata za semestr:
Opłata związana z kształceniem na
studiach:

Liczba studentów
wariant I****
wnoszących opłaty za
wariant II*****
studia:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
na drugim lub kolejnym kierunku
studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:

Opłata związana z kształceniem
studentów na studiach
stacjonarnych w przypadku
korzystania z zajęć poza
dodatkowym limitem punktów ECTS:

Opłata za semestr:

Opłata związana z powtarzaniem
określonych zajęć:

15
1

6 375

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
0

Liczba studentów
wnoszących opłaty za 0
studia:
Opłata za powtarzanie semestru:

6 375

Opłata za powtarzanie przedmiotu
rocznego:

0

Opłata za powtarzanie przedmiotu
semestralnego:

0

Opłata za powtarzanie roku studiów:

12 750

Opłata za studia w języku obcym:

0

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:

0

Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):

200

Jednorazowa opłata za wydanie:

dyplomu:

60

świadectwa lub innego dokumentu
związanego z tokiem studiów:

0

*

Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

**

Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***

Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

****

Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Wygenerowane z systemu POL-on 2019-05-30 11:35:38

Strona 24 z 34

Część 6. Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów
Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku:

Aktorstwo nowych mediów

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny
ogółem:

6

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku:

Film i multimedia

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku:

Obraz multimedialny

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny
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ogółem:

4

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

1

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku:

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Wygenerowane z systemu POL-on 2019-05-30 11:35:39

Strona 30 z 34

ogółem:

7

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

3

w tym zaliczanych
do minimum
3
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

2

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,
poziomy i profile kształcenia*
Nazwa podstawowej jednostki

Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie

Nazwa kierunku:

Reżyseria

Poziom kształcenia:

Pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny
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ogółem:

7

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
1
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:
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0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

1

2

w tym zaliczanych
do minimum
2
kadrowego:
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ogółem:

0

z tego:
ogółem:
posiadających tytuł
profesora:

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających stopień
naukowy doktora
habilitowanego:

Liczba nauczycieli akademickich
cudzoziemców:

posiadających stopień
naukowy doktora i
uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora
habilitowanego na
podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach
naukowych i tytule
naukowym oraz o
stopniach i tytule w
zakresie sztuki:

ogółem:

*

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:
ogółem:

posiadających tytuł
zawodowy magistra lub
równorzędny:

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

ogółem:
posiadających stopień
naukowy doktora:

0

0

w tym zaliczanych
do minimum
0
kadrowego:

Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.
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