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Wstęp do katalogu MAPA EDUKACJI JUBILERÓW I PROJEKTANTÓW BIZUTERII W POLSCE 2018 

 

Myślisz o tym, aby związać swoją przyszłość z jubilerstwem?  

 

Złotnictwo to niezwykle interesujący zawód - łączy w sobie dziedziny wiedzy takie jak metalurgia, gemmologia i design. Ta różnorodność 

potrzebnych umiejętności sprawia, że trudno samodzielnie zgłębiać tę profesję. Aby efektywnie pracować, a później móc utrzymać się na rynku 

pracy, potrzebujesz praktyki. Na szczęście istnieją (i jest ich coraz więcej) szkoły złotnicze, w których można uczyć się fachowo wykonywać 

biżuterię. Wyposażony w narzędzia i wsparcie merytoryczne wkrótce dasz sobie radę z każdym projektem! Niezależnie od tego, jaką drogę 

wybierzesz, aby zostać specjalistą, musisz liczyć się z tym, że  złotnictwo to zawód dla wytrwałych. W twojej pracy będzie liczyć się dbałość o 

szczegóły, dobry wzrok, zdolności manualne oraz wyjątkowa cierpliwość. Nad niektórymi projektami spędza się nieraz w iele, wiele godzin pracy. 

Natomiast jej efekty często wynagradzają wcześniejsze trudy, bo wykonywać będziesz przedmioty piękne, w małych seriach, jeśli nie w 

pojedynczych egzemplarzach. 

Niewątpliwym plusem pracy jubilera jest to, że ilu złotników, tyle różnych podejść do twórczości. Każdy ma swój własny styl i zakres działań, tak że 

wszyscy mogą działać na rynku jednocześnie nie stanowiąc dla siebie konkurencji. 

Ze swoją sztuką możesz docierać do odbiorców z całego świata, jeśli zdecydujesz się na prowadzenie sklepu internetowego i udział w 

międzynarodowych targach biżuterii. Możesz również pracować w malutkim zakładzie pracując nad pojedynczymi zleceniami i naprawami (jesteś 

wtedy odpowiedzialny za przedmioty należące do klienta, które mają nieraz bardzo dużą wartość). Możesz być pracownikiem w dużej firmie, gdzie 

będziesz skupiał się tylko na części procesu wytwarzania kolekcji lub będziesz te kolekcje projektować. Prawie w każdym wypadku przydadzą ci się 

umiejętności rysunkowe, nawet te podstawowe. Musisz być trochę artystą, a trochę inżynierem. 

Jubilerstwo swoimi tradycjami sięga początków ludzkości, równocześnie czerpiąc garściami z najnowszych technologii. Nie ma kraju, w którym 

biżuteria byłaby mało popularna. Dzięki temu, spełniać się możesz w każdym dogodnym dla ciebie miejscu, szczególnie, że na warsztat nie 

potrzebujesz dużo przestrzeni. W Polsce zawód nie jest regulowany i jeśli tylko potrafisz, możesz pracować jako jubiler, jednak, jeśli planujesz 

pracę za granicą, koniecznie sprawdź, czy nie potrzebujesz dodatkowych uprawnień, aby móc działać w innym kraju. 

 

Magdalena Maślerz 

Szkoła Złotnictwa XERION 
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Szkoła Złotnictwa Xerion 
 

Adres: 31-028 Kraków, ul. Świętego Krzyża 11 

Tel.: 733 206 966 
E-mail: szkolazlotnictwa@gmail.com 

Strona www: www.szkolazlotnictwa.pl 
http://jubilerzy.info.pl/firma/70/Szkola-Zlotnictwa-Xerion 

Osoba do kontaktu: Magdalena Maślerz 
Tel.:  733 206 966 

E-mail:  szkolazlotnictwa@gmail.com 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

kursy zawodowe 
 

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Szkoła oferuje praktyczne zajęcia ze złotnictwa – jubilerstwa na różnych poziomach zaawansowania. 
Uczestnicy szkoleń pracują w srebrze i złocie i uczą się coraz trudniejszych technik w ramach kolejnych 
projektów. W program zajęć wchodzą techniki takie jak lutowanie, walcowanie, oprawa kamieni, 
szlifowanie, polerowanie, gwintowanie, zawiasy itp.  
Kursy odbywają się w trybie regularnym (spotkania 2 razy w tygodniu) lub intensywnym (zajęcia codziennie 
od poniedziałku do piątku). 
 
Każdego roku organizujemy semestry regularne od marca do czerwca i od października do stycznia oraz 
semestry intensywne w lutym, lipcu i wrześniu. 
Prowadzimy również spotkania dla przyszłych par młodych, które w naszej pracowni wykonują własne 
obrączki ślubne. 

http://www.szkolazlotnictwa.pl/
http://jubilerzy.info.pl/firma/70/Szkola-Zlotnictwa-Xerion
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Nowe kursy na 2018 rok 

 

ZAPRASZAMY NA INTENSYWNY SEMESTR KURSU ZŁOTNICTWA W LUTYM 2018: 

termin: 01. 02. 2018-28. 02. 2018 

 70h praktycznej nauki w semestrze 
 spotkania w tym semestrze będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:30 lub 17:00-

20:30 
 podane godziny zajęć są orientacyjne i ustalamy je z grupą na początku semestru 
 cena semestru 3300zł 

ZAPRASZAMY NA REGULARNY SEMESTR KURSU ZŁOTNICTWA OD MARCA 2018: 

 termin: 01. 03. 2018-24. 06. 2018 
 70h praktycznej nauki w semestrze 
 spotkania w tym semestrze będą odbywać się w aż 3 trybach (do wyboru:))! 

– 2 razy w tygodniu po 3,5h w godzinach porannych (9-12:30) lub popołudniowych (17-20:30) 
– raz w tygodniu po 5h w soboty w godzinach 9-14 
– w trybie zjazdowym (niektóre soboty i niedziele, po 5h – grafik do pobrania tutaj) 

 wszystkie podane godziny zajęć są orientacyjne i ustalamy je z grupą na początku semestru 
 cena 3300zł 

Zapisy trwają! 

Więcej informacji na temat kursów i programów zajęć  na www.szkolazlotnictwa.pl. 
 
 
 

 

http://szkolazlotnictwa.pl/media/zjazdy_letnie.pdf
http://www.szkolazlotnictwa.pl/
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Wytwórnia Antidotum 

Adres: Warszawa, ul. Willowa 8.10 m 37 

Tel.: 22 8428460 

E-mail: zapisy@antidotum.pl 
Strona www: www.wytwornia.antidotum.pl 

http://jubilerzy.info.pl/firma/29/Wytwornia-Antidotum 
Osoba do kontaktu: Alina Tyro-Niezgoda 

Tel.:  696-487-065 
E-mail:  zapisy@antidotum.pl 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

kursy zawodowe: kurs złotniczy i kursy uzupełniające 
 

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Rekrutacja na kurs złotniczy dwa razy w roku, przed terminem rozpoczęcia nowego semestru (tj. wrzesień, 
luty). Wszystkie informacje na stronie www.wytwornia.antidotum.pl. 
 

 

 

                                                                                       

http://www.wytwornia.antidotum.pl/
http://jubilerzy.info.pl/firma/29/Wytwornia-Antidotum
http://www.wytwornia.antidotum.pl/
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Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego 
 

Adres: Częstochowa, ul Pułaskiego 15 

Tel.: 34-3241228 
E-mail: sekretariat@plastyk.czest.pl 

Strona www: http://www.plsp.ids.czest.pl 
http://jubilerzy.info.pl/firma/30/Zespol-Szkol-Plastycznych-im-Jacka-Malczewskiego 

Osoba do kontaktu: Jacek Gawlak 

Tel.:  +48 536 591 753 
E-mail:  sekretariat@plastyk.czest.pl 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

Liceum/technikum 

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Od września 2017 roku szkoła specjalizuje się w czterech kierunkach: 
 
CERAMIKA – (od 1950 r.) W ramach zajęć kierunkowych z zakresu ceramiki artystycznej uczniowie kształcą 
swoje umiejętności na bazie własnych projektów; wykonują prace z mas ceramicznych: gliny szamotowej, 
kamionki, porcelitu i porcelany. Tworzą prace formowane ręcznie unikatowe lub powielane z form 
gipsowych. Stosują technologie i techniki tradycyjne oraz współczesne. Uczniowie projektują, modelują, 
dekorują i wypalają swoje wyroby w dobrze wyposażonych pracowniach prowadzonych przez artystów 
projektantów oraz techników i technologa ceramiki.  Nowoczesne piece ceramiczne pozwalają na realizację 
dużych form plenerowych. Przedmioty bezpośrednio skorelowane z zajęciami kierunkowymi to: technologia 
ceramiki, rysunek techniczny, rysunek zawodowy. Możliwości projektowe stymulowane są przez rysunek, 
malarstwo i rzeźbę. Absolwenci najczęściej podejmują studia akademickie na wydziałach ceramiki, rzeźby, 
architektury wnętrz, form przemysłowych. Często powracają do zawodu ceramika. 
 

mailto:sekretariat@plastyk.czest.pl
http://www.plsp.ids.czest.pl/
mailto:sekretariat@plastyk.czest.pl
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JUBILERSTWO – ( od 1955 r.) Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w 
zakresie projektowania form jubilerskich (zwłaszcza biżuterii) oraz realizacji własnych projektów. 
Wykorzystuje warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
możliwości materiałowych i technologicznych. Zajęcia pracowniane wspierają zajęcia teoretyczne z zakresu 
technologii, oraz ćwiczenia z rysunku technicznego i zawodowego. Prace wykonywane są ze srebra, metali 
kolorowych, kamieni szlachetnych i syntetycznych w różnych technikach jubilerskich. Szkoła dysponuje 
dobrze wyposażoną pracownią jubilerską (z dwudziestoma kilkoma stanowiskami pracy) prowadzoną przez 
artystów plastyków projektantów i mistrzów jubilerskich. Posiadamy kompletny zestaw maszyn i narzędzi 
do obróbki srebra. Wielu absolwentów prowadzi własne zakłady jubilerskie, inni studiują w wyższych 
uczelniach artystycznych, po ukończeniu których często wracają do jubilerstwa. 
 
GRAFIKA UŻYTKOWA – FORMY WYDAWNICZE - Kierunek kształcenia wprowadzony pod naporem rozwoju 
technologii cyfrowej, jej stałej i nieuchronnej ekspansji w warsztat pracy współczesnego plastyka 
projektanta i w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do 
samodzielnej pracy w zakresie projektowania graficznego, łącząc pracę koncepcyjną, nastawioną na własną 
nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, z posługiwaniem 
się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Poznają dzięki temu zagadnienia kompozycji, typografii i 
szeroko pojętej grafiki, z położeniem szczególnego nacisku na rozwinięcie świadomości literniczej, 
możliwości wyrazowe różnych krojów pisma jako znaku graficznego równoważnego elementom 
ilustracyjnym; jednocześnie zdobywają umiejętność obsługi profesjonalnych programów graficznych, 
zaczynając od grafiki wektorowej, przez cyfrową obróbkę zdjęć i kreację obrazów do pełnego składu 
publikacji. Efektem końcowym ich pracy są projekty różnorodnych form wydawniczych (afisz, ulotka, folder, 
opakowanie, gazeta) przygotowane za pomocą najnowszych technologii i metod do powielania przy użyciu 
nowoczesnej techniki poligraficznej. 
 
MURAL – to najmłodszy kierunek nauczania, uruchomiony od 1 września 2017 roku, który kształci uczniów z 
zakresu tworzenia malowideł ściennych, krocząc zgodnie z nową modą dekorowania przestrzeni miejskich. 
Od 2001 r. uczniowie specjalizacji ceramiki, jubilerstwa oraz grafiki realizują staże zagraniczne w ramach 
programu Leonardo da Vinci. 
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Od 2017r. do 2019r. uczniowie kierunków ceramiki, jubilerstwa i grafiki realizują staże zagraniczne w 
ramach programu ERASMUS+. 
 
Wiosną 2019r. szkoła prowadzi nabór do PIĘCIOLETNIEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH.  
 

Nabór do 5-letniego odbędzie się dopiero w 2019, nabór do szkoły, czyli 4-letniego liceum, odbywa się pod 
koniec maja, podczas dwóch dni. Wcześniej mamy 20-21 kwietnia dni otwarte dla wszystkich uczniów, 
rodziców. Do liceum może startować każdy zainteresowany uczeń po skończeniu gimnazjum. W latach 
następnych będzie to szkoła podstawowa. Szkoła prowadzi kursy dla młodzieży w każdą sobotę, które 
pomagają dokonać wyboru co do kształcenia kierunkowego-ceramika, jubilerstwo, mural, grafika. Warunki, 
które należy spełnić to zdanie egzaminu sprawdzającego z rysunku i malarstwa oraz kompozycji 
przestrzennej (glina szamotowa), a także rozmowa z zakresu wiedzy o sztuce. Oczywiście brane są pod 
uwagę oceny końcowe, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań co do wykonywania  zawodu. Po 
ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje dyplom: grafika, ceramika, jubilera. Jeżeli chce może kontynuować 
studia w tym samym kierunku lub innym. W trakcie nauki uczniowie zdobywają różnorodne kwalifikacje i 
umiejętności poprzez udział w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych- staże 
zagraniczne potwierdzone Europassem. Uczniowie otrzymują stypendia Ministra Kultury, Prezesa Rady 
Ministrów, lub inne pomniejsze, najlepsi otrzymują indeks uczelni wyższej. 
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Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 
Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych 

 
 

Adres: 20-023 Lublin, ul. Chopina 28 

Tel.: 81-743-69-42 
E-mail: hannagieroba@izba.lublin.pl 

Strona www: www.izba.lublin.pl 
Osoba do kontaktu: Hanna Gieroba - Kierownik IRiP w Lublinie Centrum Szkolenia 

Tel.:  81-743-69-42 

E-mail:  hannagieroba@izba.lublin.pl 
Szkoła kształci na 
poziomie: 

kursy zawodowe 

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Szkolenie indywidualne – Kurs złotnik jubiler - 450 godz., w tym 100 godz. teorii i 350 godz. praktyki. Całość 
kursu odbywa się w pracowni jubilerskiej pod nadzorem mistrza szkolącego tylko dla jednej osoby. Kurs 
kończy się egzaminem czeladniczym w zawodzie złotnik jubiler.  
 
Cena kursu to 10.000,00 zł plus egzamin czeladniczy 661,00 zł. 
 
Wiek kursantów: bez ograniczeń. 
 
Terminy: nabór ciągły wg kolejności zgłoszeń.  
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Zespół Szkół Plastycznych Katowice 
 

Adres: ul. Ułańska 7a, 40-887 Katowice 

Tel.: 32 2542422 

E-mail:  plastyk-kato@hot.pl 
Strona www: http://www.plastyk.katowice.pl 

Osoba do kontaktu: mgr Izabela Kornas 
Tel.:  606 409 719 

E-mail:  plastyk-kato@hot.pl 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

liceum 

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

SPECJALNOŚCI ARTYSTYCZNE ZSP KATOWICE  
LICEUM PLASTYCZNE - SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH - SZTUKA STOSOWANA  
 
JUBILERSTWO 
Specjalizacja ta istnieje w naszej szkole już ponad 25 lat. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów, 
zarówno do samodzielnego projektowania form jubilerskich, jak i do wykonywania obiektów różnymi 
technikami jubilerskimi, stosując srebro, metale kolorowe, także eksperymentalnie inne materiały. 
Uczniowie poznają tradycyjne techniki złotnicze, łącząc indywidualne wizje artystyczne z wymogami 
technologicznymi i funkcjonalnością oraz mają możliwość kreatywnych poszukiwań, z wykorzystaniem 
swoich umiejętności rzeźbiarskich, projektowych, malarskich i zainteresowań sztuką, współczesnymi 
środkami formalnymi i innowacjami technologicznymi. 

mailto:plastyk-kato@hot.pl
http://www.plastyk.katowice.pl/
mailto:plastyk-kato@hot.pl
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Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi w materiały, narzędzia i urządzenia pracowniami, 
 a zajęcia prowadzą nauczyciele - artyści plastycy, aktywni twórcy w różnych dziedzinach sztuk plastycznych, 
także doświadczeni projektanci i wykonawcy biżuterii. Współpracujemy z absolwentami szkoły, którzy jako 
profesjonalni twórcy, projektanci, wytwórcy dzielą się wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów 
artystycznych, konsultacji. Często prezentujemy dokonania uczniów w formie wystaw i prezentacji w 
galeriach, muzeach, bierzemy także udział w międzynarodowych i krajowych prezentacjach i targach m. in: 
Amberif w Gdańsku, Giełda Minerałów i Biżuterii w Katowicach. 
 
 
TECHNIKI RZEŹBIARSKIE 
 To nowa specjalizacja — projekt innowacyjny, realizowany w zgodzie z wieloletnią tradycją szkoły 
 w prowadzeniu takich specjalności jak: formy użytkowe, kowalstwo, metaloplastyka, snycerstwo. 
Równocześnie wpisuje się w aktualne oczekiwania możliwości artystycznej wypowiedzi o charakterze 
interdyscyplinarnym, łączenia technik, eksperymentowania. Uczeń ma okazję, zarówno  
do nieskrępowanej kreacji, jak i do doskonalenia umiejętności oraz poznania wymogów materiałowych i 
technologicznych poszczególnych technik rzeźbiarskich. Zdobyte w projektowaniu  
i podczas realizacji form przestrzennych w wielu technikach doświadczenie rozwija wyobraźnię  
i predyspozycje szczególnie przydatne przy wyborze dalszego kształcenia na kierunku: projektowanie, 
architektura, rzeźba, konserwacja. Szkoła dysponuje kompleksem pracowni w którym istnieją bardzo dobre 
warunki, zarówno do prac studyjnych, projektowych, niewielkich formatem, jak i do realizacji obiektów 
bardziej technologicznie wymagających — pracownie do obróbki drewna, metalu wyposażone w 
specjalistyczne narzędzia i urządzenia. Zajęcia prowadzą nauczyciele - artyści rzeźbiarze o znaczącym 
dorobku twórczym i doświadczeniu w stosowaniu różnych technik  
i materiałów rzeźbiarskich.  
 
Absolwenci metaloplastyki i snycerstwa z powodzeniem kontynuowali edukację, zwłaszcza na Wydziałach 
Rzeźby ASP np. w Krakowie, także na innych wydziałach artystycznych. Aktualnie. wielu z nich, jako uznani 
twórcy, pedagodzy wyższych uczelni, chętnie podejmuje współpracę ze szkołą prezentując swój dorobek, 
prowadząc warsztaty artystyczne, konsultacje, służąc opieką merytoryczną.  
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FILM I FOTOGRAFIA  
Projekt innowacyjny tej nowej specjalizacji powstaje w związku z coraz powszechniejszym stosowaniem 
multimedialnej technologii w twórczości artystycznej. W wielu Akademiach Sztuk Pięknych istnieją Katedry 
czy Wydziały Intermediów, a uczniowie naszej szkoły wielokrotnie podejmują działania artystyczne łącząc 
różne formy przekazu w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii, wiedzy o filmie, podstaw 
projektowania i innych specjalności, z dużą inwencją własną. 
 
Organizujemy także coroczne, ogólnopolskie warsztaty multimedialne upowszechniając  
i przybliżając te zagadnienia uczniom średnich szkół artystycznych. Powstająca specjalizacja  
ma na celu kształcenie, zarówno do samodzielnej, jak i zespołowej pracy twórczej oraz przygotowanie do 
kontynuacji kształcenia w tym zakresie, dając możliwość wykorzystywania klasycznych technik, a przede 
wszystkim poznawanie nowych technologii, szczególną uwagę koncentrując na wykorzystaniu fotografii i 
animacji. W tym celu organizujemy nową pracownię w skład której wejdzie atelier fotograficzne, 
laboratorium animacji, zaplecze techniczne, tak aby zapewnić jak najlepsze warunki przestrzenne i 
wyposażenie, z możliwością dalszego rozwoju w przyszłości. Ważnym elementem rozwijania tej specjalizacji 
będzie współpraca z Pracownią Intermediów ASP w Katowicach, indywidualnymi artystami, a w przyszłości z 
innymi uczelniami.  
 
 
TECHNIKI GRAFICZNE 
Historia tej specjalności rozpoczęła się już w nowym budynku szkoły przy ul. Ułańskiej (1998) nawiązując do 
popularności tej dziedziny twórczości w naszym regionie, równocześnie pod wpływem zasadniczych zmian 
w pracy projektanta, grafika wraz z rozwojem technologii cyfrowych.  
Zajęcia kierunkowe przygotowują uczniów do samodzielnej aktywności, zarówno w procesie projektowania 
graficznego, jak i do realizowania artystycznych prac przy użyciu technik grafiki warsztatowej. Uczniowie 
doskonalą swoje umiejętności w posługiwaniu się profesjonalnymi programami graficznymi, zaczynając od 
grafiki wektorowej, przez cyfrową obróbkę fotografii i kreację obrazów do pełnego składu publikacji. 
Poznają zagadnienia kompozycji, typografii, liternictwa i rozwijają umiejętności korzystania z różnorodnych 
środków plastycznych aby realizować projekty wielu form graficznych (plakat, znak firmowy, grafika 
cyfrowa, animacja) możliwych do powielania przy użyciu aktualnej techniki poligraficznej.  
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Program kształcenia przewiduje także zapoznanie się z podstawowymi, klasycznymi technikami graficznymi 
(linoryt, drzeworyt, sucha igła, akwaforta) i realizację indywidualnych prac ekspresyjnych. Wyposażenie 
pracowni tej specjalizacji ulega systematycznemu poszerzaniu i unowocześnianiu. Uczniowie pracują na 
komputerach IBM PC i Macintosh, dysponują stałym dostępem do Internetu i drukarkami. Zajęcia prowadzą 
nauczyciele —artyści plastycy, aktywni twórczo graficy i projektanci oraz informatyk. Podczas całego okresu 
edukacji uczniowie uczestniczą w różnych formach współpracy merytorycznej szkoły z wykładowcami ASP w 
Katowicach absolwentami i studentami grafiki, co służy podwyższaniu poziomu artystycznych realizacji i 
przygotowaniu do kontynuacji kształcenia na wyższych uczelniach. 
 
REKRUTACJA 2018 DO LICEUM PLASTYCZNEGO 
Składanie dokumentów | 16 kwietnia – 31 maja 
Egzamin wstępny do 1 LP | praktyczny | 9 czerwca 
Egzamin wstępny do 1 LP | teoretyczny + teczki prac | 11-13 czerwca 
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Katedra Biżuterii - Akademia Sztuk Pięknych  
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 
 

Adres: ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź 

Tel.: 42 254 75 00, 42 254 75 19 
E-mail:  

Strona www: www: www.asp.lodz.pl 
Osoba do kontaktu: dr Olga Podfilipska–Krysińska – kierownik Katedry Biżuterii 

Tel.:  42 254 75 19 
E-mail:  tiu@asp.lodz.pl, jewellery@asp.lodz.pl 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

 studia wyższe 
 kształcenie projektantów 

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Katedra Biżuterii ASP w Łodzi jest jedyną katedrą o tej specjalizacji w wyższym szkolnictwie artystycznym 
w Polsce. Cykl kształcenia realizowany jest w systemie studiów stacjonarnych i podyplomowych. Kształci 
projektantów biżuterii i form złotniczych. Studenci projektują i wykonują: biżuterię unikatową i 
przemysłową, przedmioty na stół, galanterię metalową, medale, statuetki itp. 

Praca ze studentami ukierunkowana jest głównie na rozwijanie indywidualnych predyspozycji 
artystycznych, wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych. Szczególny nacisk kładziony jest na 
indywidualną pracę ze studentem, rozwijanie jego wrażliwości, osobowości artystycznej, oryginalności 
realizowanych projektów oraz perfekcję wykonania w oparciu o zdobytą wiedzę zakresu technologii. 
Realizacje wykonywane są zarówno w typowych materiałach i technikach złotniczych jak i w materiałach i 
technologiach alternatywnych, nietypowych surowcach czy technologiach komputerowych. Kształcenie 
równoległe w pracowniach projektowych i warsztatowych zapewnia studentom optymalne przygotowanie 
specjalistyczne zarówno jako projektanta przemysłowego jak i niezależnego twórcy. Metody i program 
nauczania są modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku. Studenci Katedry 

mailto:tiu@asp.lodz.pl
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Biżuterii corocznie prezentują swoje prace na targach branżowych, w prestiżowych galeriach, biorą udział 
w licznych konkursach w kraju i zagranicą, zdobywając nagrody i doświadczenie. Możliwość ciągłych 
prezentacji osiągnięć studentów przyczynia się do ich rozpoznawalności w środowisku projektantów 
biżuterii i ułatwia kontakty z galeriami. Ilość nagród i wyróżnień zdobywanych przez studentów, 
absolwentów świadczy o wysokim poziomie realizowanego programu nauczania jak i oryginalności 
powstających prac, sytuując Katedrę Biżuterię wśród liczących się europejskich ośrodków kształcących w 
tej dziedzinie sztuki. 

Oferta:  
1. Studia stacjonarne na poziomie licencjackim – 3-letnie 
2. Studia stacjonarne na poziomie magisterskim – 2-letnie 
3. Studia podyplomowe 

Rekrutacja zazwyczaj odbywa się na przełomie czerwca i lipca, a także we wrześniu.  
Szczegóły do sprawdzenia na stronie www. 
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Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I Stopnia Nr 65 
w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie 
 
 

Adres: ul. A. Felińskiego 13; 01-513 Warszawa 
Tel.: 22 839 00 41 

E-mail: ibialostocki@edu.um.warszawa.pl 

Strona www: http://www.zs31.waw.pl/ 
Osoba do kontaktu: mgr Igor Białostocki – kierownik kształcenia praktycznego 

Tel.:  22 839 00 41 
E-mail:  ibialostocki@edu.um.warszawa.pl 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

 szkoła zawodowa 

 kursy zawodowe 
Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Kształcimy uczniów w zawodzie złotnik - jubiler w trzyletnim cyklu nauki. 
Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie, a także do otwarcia własnej działalności 
gospodarczej.  
W trakcie nauki uczniowie Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I stopnia i słuchacze kursu 
zawodowego złotnik-jubiler nabywają wiedzy i umiejętności potrzebnych do wytwarzania i naprawy 
wyrobów złotniczo-jubilerskich. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych i nieustannie 
modernizowanych pracowniach pod okiem doświadczonych nauczycieli, którzy prowadzą również własne 
zakłady jubilerskie dzieląc się swym doświadczeniem z uczniami. Nauka kończy się zdawaniem egzaminu 
kwalifikacyjnego S1 - wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich, którego zdawalność wśród 
ostatnich roczników słuchaczy naszego kursu wynosiła 100%.  
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Szkoła aktywnie współpracuje z organizacjami zrzeszającymi złotników-jubilerów na terenie kraju takimi jak: 
Fundacja Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej, Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i 
Brązowników m.st. Warszawy, Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów. Regularnie i aktywnie 
uczestniczymy w targach jubilerskich Gold-Expo, Złoto-Srebro-Czas, na których nasi słuchacze zdobywają 
czołowe nagrody (Ogólnopolski Konkurs Złotników Złoto i Srebro w Rzemiośle 2016 – I miejsce w kategorii 
„junior” dla słuchacza naszego kursu – Kamila Rychlewicza) 
 
Szkoła organizuje też dla uczniów i słuchaczy zajęcia z komputerowego projektowania wyrobów 
jubilerskich w 3D w programie RHINO. 
 
Dla uczniów Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I stopnia spoza Warszawy organizujemy miejsca w 
bursach szkolnych.  
 
Rekrutacja do Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I Stopnia rozpoczyna się w kwietniu 2018 roku w 
ramach systemu rekrutacji do warszawskich szkół ponadgimnazjalnych lub sekretariacie naszej  szkoły. 
Rekrutacja na bezpłatny trwający 3 semestry kurs złotnik-jubiler rozpoczyna się w maju 2018 roku w 
sekretariacie naszej  szkoły. 
 
Organizujemy dni otwarte: 
14.03.2018 godz. 11.00;  11.04.2018 godz. 17.00;  21.04.2018 godz.11.00 
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Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania  
we Wrocławiu 

Adres: pl. Św. Macieja 21 50-244 Wrocław 

Tel.: +48 71 791 77 22 wew.1 
E-mail: sekretariat@swraiz.pl 

Strona www: http://swraiz.pl/ 
Osoba do kontaktu: Dr Robert Girulski 

Tel.:  +48 71 791 77 22 
E-mail:  sekretariat@swraiz.pl 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

 Studia wyższe 

 Kursy zawodowe – kursy rzeczoznawców diamentów 
Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce 
edukującą artystów rzemieślników w branży jubilerstwa, znawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji 
dzieł sztuki.  SWRAIZ jako jedna z nielicznych w Europie prowadzi studia z zakresu gemmologii, czyli nauki o 
kamieniach szlachetnych. Kształcenie specjalistów odbywa się na poziomie licencjackim w systemie 
studiów dziennych oraz zaocznych. Uczelnia jest nastawiona na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych 
fachowców potrafiących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Programy realizowane są przez 
doświadczoną własną kadrę oraz wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i 
Akademii Sztuk Pięknych. 

Dlaczego warto studiować w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania?- 

Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie renowacji dzieł sztuki, jubilerstwa i rzeczoznawstwa 
kamieni szlachetnych. 

tel:+48717917722wew.1
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 Zajęcia prowadzą autorytety w dziedzinie sztuki, jubilerstwa i kamieni szlachetnych. 
  
 Zajęcia odbywają się w pracowniach i prowadzone są przez kadrę własną uczelni, wykładowców z Akademii 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjalistów i 
praktyków, działających w dziedzinach rzemiosła artystycznego i gemmologii. 

  
 Uczelnia udostępnia swoim studentom bogatą ofertę praktyk w renomowanych firmach i pracowniach. 
 Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy zawodowej w projektowaniu, 

odtwarzaniu, renowacji i restauracji przedmiotów z dziedziny rzemiosła artystycznego oraz w zakresie 
jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych. 
 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu prowadzi również kursy rzeczoznawców 
diamentów. 
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BAS Pracownia Autorska Andrzej Bandkowski 

 

Adres: 50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda 47/22 

Tel.: 601799936, 713215268 
E-mail: a.bandkowski@o2.pl; wroclaw@inneobraczki.pl 

Strona www: http://www.bandkowski.art.pl/; www.ksiazka-kurs-zlotniczy.pl 
Osoba do kontaktu: mgr artysta plastyk Andrzej Bandkowski 

Tel.:  601799936 

E-mail:  a.bandkowski@o2.pl 
Szkoła kształci na 
poziomie: 

Kursy zawodowe  

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Prowadzę kursy : PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA BIŻUTERII I MAŁYCH FORM   RZEŹBIARSKICH. 
Są to kursy indywidualne lub grupowe  w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi.  Podstawowym 
kursem jest kurs trwający 120 godzin lekcyjnych – jest to trzy tygodnie – 15 dni roboczych  po 8 godzin 
lekcyjnych dziennie.  
 

W programie wykłady z materiałoznawstwa złotniczego , probiernictwa, technik i technologii  złotniczych, 
podstawy projektowania i zajęcia praktyczne ukierunkowane głównie na realizację pomysłów i projektów  
uczestników kursów. Zainteresowanym wysyłam program kursu. 
 
Kurs indywidualny  6000,- + VAT =  7380,-  
Możliwość umówienia się na szkolenia tematyczne  50,- zł +VAT = 61,50 zł/h 
Kurs grupowy min 3 osoby  4200,-+VAT = 5166,- zł / osoba 
 
Prowadzę także szkolenia dla bezrobotnych skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy  -  Rejestr Instytucji 
Szkoleniowych  2.02/00040/2011, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 

tel:713215268
mailto:a.bandkowski@o2.pl
mailto:wroclaw@inneobraczki.pl
http://www.bandkowski.art.pl/
http://www.ksiazka-kurs-zlotniczy.pl/
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KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE TORUŃSKA SZKOŁA WYŻSZA 
 

Adres: 87-100 Toruń, ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23 
Tel.:  695 000 014 

E-mail: podyplomowe@kj.edu.pl 
Strona www: http://kj.edu.pl/studia-mba/ 

Osoba do kontaktu: Dyrektor studiów podyplomowych MBA dr Włodzimierz Wysocki 

Tel.:  508553334 
E-mail:  podyplomowe@kj.edu.pl 

Szkoła kształci na 
poziomie: 

Studia podyplomowe MBA 

Oferta 
szkoły/uczelni/organizacji: 

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) są jednymi z najbardziej prestiżowych i 
rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry 
kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia 
akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Dzisiaj traktuje się je niemal jako wymóg konieczny dla 
tych, którzy chcą osiągnąć najwyższe szczeble hierarchii zawodowej i zrealizować swoje marzenia o wielkiej 
karierze. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych MBA, zyskują przewagę konkurencyjną i 
zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. 
 
Podstawowym celem programu MBA jest wyszkolenie menedżerów najwyższego szczebla przygotowanych 
do bezpośredniego kierowania firmą i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Nasz 
program MBA zapewnia narzędzia I środowisko do rozwoju kariery w globalnym świecie biznesu. Celem 
programu jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy określonych umiejętności niezbędnych w osiągnięciu 
sukcesu. MBA przygotowuje do pracy menedżerskiej oraz do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.  

mailto:podyplomowe@kj.edu.pl
mailto:podyplomowe@kj.edu.pl
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Program studiów podyplomowych MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, 
członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą 
zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych 
dziedzinach zarządzania. 

Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek 
skarbu państwa oraz spółek i instytucji komunalnych. 

Zasady naboru i opłaty: 
1.Rejestracja online w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Uczelni 
2.Uiszczenie opłaty wpisowej w wysokość 500 zł 
3.Złożenie kompletu dokumentów (osobiście lub drogą pocztową): 
 kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), 
 kopia dowodu osobistego (1 i 2 str., oryginał do wglądu), 
 1 zdjęcie (4,5 x 6,5 cm), 
 CV, 
 wniosek o przyjęcie na studia 
4.Rozmowa kwalifikacyjna 
Celem rozmowy jest poznanie profilu zawodowego Kandydata, motywacji oraz celów, jakie chce osiągnąć. 
Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydata na studia. O przyjęciu na studia Kandydat 
zostanie powiadomiony telefonicznie i mailowo. 
5.Podpisanie kontraktu Uczelnia-Słuchacz 
Kandydat zobowiązany jest także do podpisania wydruku dokumentów z systemu rekrutacji on-line.  

Koszt studiów: opłata wpisowa 500 zł (opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku nieuruchomienia 
zajęć), czesne 14.000 zł (całość studiów: 2 semestry); możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach.  

 Aktualizacja 16.01.2018, Admin. 
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