Rekrutacja w roku szkolnym
2018/2019
Z kandydatami przeprowadzamy rozmowę kwalifi kacyjną, podczas której chcemy poznać ich zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranego zawodu. Rozmowy
odbędą się w następujących terminach:

Gdzie mogą znaleźć pracę
nasi absolwenci?
Absolwenci, w zależności od wybranego zawodu,
mogą znaleźć pracę m.in. w takich miejscach jak:
domy kultury, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko
rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne
agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej,
domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kina, kluby
książki, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziecka,
ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje
radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria,
samozatrudnienie (działalność gospodarcza).

Tryb dzienny:
I termin: 5 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 11.00
II termin: 29 sierpnia 2018 r. (środa) godz. 11.00
Tryb zaoczny:
8 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium
w trybie dziennym składają w Sekretariacie do dnia
04.07.2018 r. lub do dnia 27.08.2018 r.;
w trybie zaocznym do 30 08.2018 r. następujące
dokumenty:

Policealne Studium
Animatorów Kultury
„SKiBA”
we Wrocławiu
Dwuletnia
państwowa szkoła
artystyczno-humanistyczna
w ramach szkolnictwa artystycznego
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

1. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub
poświadczony odpis),
2. podanie o przyjęcie do Studium i życiorys
(druk do pobrania ,na stronie internetowej)
3. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu
o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym
zawodzie,
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4. dwie fotografie w formacie legitymacyjnym,
5. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do
wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
6. ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności
społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata
(do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
7. dowód wpłaty darowizny w wysokości 70 zł
na konto. NBP O/Okręgowy Wrocław
76 1010 1674 0021 7613 9134 0000
tytuł wpłaty: DAROWIZNA

50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2
tel: 71 322 20 68, 71 322 76 82
skiba@skiba.edu.pl

Dla kogo jest ta szkoła?
Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA”
we Wrocławiu, zostało powołane z dniem 1 września
2017 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na bazie doświadczeń Pomaturalnego Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
realizuje dwuletni eksperymentalny program kształcenia w wymienionych obok zawodach.
Naukę w Studium mogą podjąć:
• Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
(bez matury),
• Maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników,
• Studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód,
• Osoby pracujące, które chcą zdobyć zawód
lub poszerzyć swoje kompetencje.
Czas trwania nauki
Nauka trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły policealnej w wybranym na początku nauki zawodzie.
Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.

Stacjonarny tryb kształcenia
do wyboru 6 zawodów
•
•
•
•
•
•

animator działań arteterapeutycznych
animator działań filmowych
animator działań pantomimicznych
animator działań teatralnych
animator tańca
animator czytelnictwa

Plan nauczania poszczególnych zawodów obejmuje 1920 godzin, z czego 912 godzin wypełnia grupa
przedmiotów treści podstawowych – wspólna dla
wszystkich zawodów, zaś 1008 godzin przeznaczonych jest na przedmioty zawodowe – odrębne dla
każdego zawodu. Średnio na słuchacza przypada 30
godzin dydaktycznych tygodniowo. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Ponadto słuchacze
odbywają 90 godzin praktyk śródsemestralnych, (po
30 godzin w pierwszych trzech semestrach) oraz 120
godzin praktyki zawodowej w semestrze czwartym.

Zaoczny tryb kształcenia
do wyboru 3 zawody
• animator działań arteterapeutycznych
• animator działań filmowych
• animator czytelnictwa
Plan nauczania w trybie zaocznym obejmuje 960
godzin zajęć dydaktycznych dla poszczególnych
zawodów.
Zajęcia odbywają się w postaci zjazdów, średnio dwa
razy w miesiącu, w sobotę i w niedzielę. Ponadto
słuchacze odbywają 120 godzin praktyki zawodowej
(po 30 godzin w każdym semestrze).

