18.03.2010

GSF - Otwarta! Początek rekrutacji 1 kwietnia
Niebawem rusza rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej. O przyjęcie na kierunek reżysersko-operatorski
może ubiegać się każdy, kto ukończył szkołę średnią oraz przedstawi wymagane prace i dokumenty. Na
zgłoszenia kandydatów czekamy do 20 maja. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 lipca. Z kandydatów zostanie
wyłonionych 12 osob, które rozpoczną naukę na 1 roku GSF od 1 października 2010.
Rekrutację przeprowadzą m.in. wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej - grono uznanych filmowców
i doświadczonych pedagogów.
Warunki rekrutacji
Rekrutacja do GSF składa się trzech etapów:
1. Dopuszczenie do egzaminów wstępnych
2. Egzaminy wstępne
3. Rozmowa kwalifikacyjna
Warunkiem dopuszczenia do egzaminów wstępnych jest dostarczenie następujących dokumentów:
1. Wypełniony Wniosek Rekrutacyjny, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, telefon oraz adres e-mail.
2. Załączniki: - świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły średniej - dwa zdjęcia
legitymacyjne - kserokopia dowodu osobistego
3. Życiorys wraz z motywacją. Dlaczego chcę zdawać do Gdyńskiej Szkoły Filmowej?
4. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydatów zawierająca:
- Krótki film fabularny lub dokumentalny, lub animowany [od 15 sekund do 10 minut] zrealizowany w
dowolnej technice i umieszczony na płycie DVD-Video lub w postaci plików, w jednym z popularnych
formatów video - MOV, MPEG, MP4 lub AVI.
- Prace literackie:
a) scenariusz lub pomysł na krótki film fabularny [od 2 do 10 stron]
b) scenariusz lub pomysł na krótki film dokumentalny [od 1 do 5 stron]
5. Prace fotograficzne na zadany temat [do wyboru]: 'Mój świat' lub 'Miłość-Nienawiść'. Prace fotograficzne
należy opisać [zatytułować] wybranym tematem zadania.
Kandydaci mogą dołączyć do teczki inne, własne prace - filmowe, literackie, fotograficzne lub plastyczne dokumentujące aktualny dorobek artystyczny.
6. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania w szkole filmowej
7. Pozytywne rozpatrzenie przez Komisję Selekcyjną Wniosku Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi
załącznikami, życiorysem oraz teczką dokumentującą dorobek artystyczny kandydatów.
Na egzaminy wstępne składają się:
a) Zadanie scenariuszowe - Napisanie krótkiej opowieści filmowej na zadany temat.
b) Zadanie narracyjne - Ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego.
c) Praca z aktorem - Wyreżyserowanie scenki na zadany temat.
Rozmowa kwalifikacyjne z kandydatami dotyczy prac własnych złożonych w teczce dokumentującej dorobek
artystyczny oraz wykonanych ćwiczeń podczas egzaminów wstępnych.

Harmonogram rekrutacji 2010
1.04 - 20.05.
[decyduje data dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów] - Składanie Wniosków Rekrutacyjnych,
a także wymaganych załączników, życiorysu oraz teczki dokumentującej dorobek artystyczny kandydatów
14.06.
Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Selekcyjną do egzaminów wstępnych
28.06 - 30.06. Egzaminy wstępne
1.07. Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Egzaminacyjną do ostatecznej rozmowy
kwalifikacyjnej
5.07. - 6.07.
Rozmowa kwalifikacyjna
7.07.
Ogłoszenie wyników rekrutacji

