
ETAP III  
Egzamin teoretyczny  
(stacjonarnie)  

 

 

Sprawdza wiedzę kierunkowa i podstawowe wiadomości z zakresu technologii, muzealnictwa, specyfiki 
zawodu konserwatora, ochrony dóbr kultury oraz bieżących wydarzeń kulturalnych.  
Kandydat odpowiada na pytania z obszaru wylosowanych zagadnień, które stanowią punkt wyjścia do 
rozmowy na zadane tematy.   
 

Tematy do punktowanej rozmowy w ramach III Etapu egzaminu wstępnego: 

1. Dawne i współczesne technologie artystyczne używane w malarstwie, grafice, rzeźbie  
i innych realizacjach z dziedziny sztuk plastycznych. 

2. Galerie, muzea, miejsca i instytucje szczególnie istotne dla kultury, sztuki i dziedzictwa 
(zagraniczne, krajowe, w pobliżu mojego miejsca zamieszkania) - rodzaje i ich podstawowe 
zadania. 

3. Uczelnia, do której zdaję, jej historia i znaczenie, patron, oferta edukacyjna, charakterystyka 
kierunku, który wybieram. 

4. Kraków – miasto kultury, sztuki i nauki. 
5. Zawód konserwatora dzieł sztuki (misja, etos pracy, kompetencje zawodowe oraz zakres 

działania, struktura organizacyjna służb konserwatorskich). 
6. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (dostępne źródła informacji: wydawnictwa, sieć 

internetowa, literatura tematu), inne, wspomagające dziedziny z zakresu nauk ścisłych  
i humanistycznych. 

7. Sztuka i ochrona dziedzictwa w obliczu przemian cywilizacyjnych - możliwości i zagrożenia 
(nowe technologie, podstawy prawne, organizacje międzynarodowe). 

8. Moje fascynacje i zainteresowania artystyczne (ulubiony artysta, kierunek artystyczny, 
wystawa, która zrobiła na mnie wrażenie). 

9. Dzieło sztuki i jego interpretacja. 
10. Sztuki plastyczne, rzemiosło, sztuka ludowa - charakterystyka, różnice, przykłady. 
11. Podstawowe pojęcia z zakresu kultury, sztuk plastycznych i ochrony dziedzictwa (np. kopia, 

falsyfikat, dzieło sztuki dawnej, zabytek, pamiątka, miejsce pamięci, człowiek Renesansu, 
mecenat, sztuka użytkowa, zabytek ruchomy i nieruchomy itp.). 

 

Literatura i materiały video, zalecane dla kandydatów na WKiRDS ASP w Krakowie,  pomocne 

w przygotowaniu się do rozmowy w ramach III Etapu egzaminu wstępnego. 

 

Władysław Ślesiński, Techniki malarskie - spoiwa organiczne,  Warszawa 1984 

Władysław Ślesiński, Techniki malarskie - spoiwa mineralne, Warszawa 1983 

Jerzy Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa - Karków 1989 

Ludvik Losos, Techniki malarskie, Warszawa 1991 

 

Stefan Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2003 

http://www.przewodnikgdanski.pl/2014/wp-content/uploads/2013/12/Słownik-terminologiczny-
sztuk-pięknych.pdf 

https://sowa.asp.waw.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WASPk17001829
https://sowa.asp.waw.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=WASPk17002376
http://www.przewodnikgdanski.pl/2014/wp-content/uploads/2013/12/Słownik-terminologiczny-sztuk-pięknych.pdf
http://www.przewodnikgdanski.pl/2014/wp-content/uploads/2013/12/Słownik-terminologiczny-sztuk-pięknych.pdf


 
Nie taki konserwator konserwatywny - z Zofią Kerneder rozmawia Katarzyna Wincenciak 
https://youtu.be/rWaad3hxY60 
 
Zamek królewski na Wawelu. Sztuka konserwacji - konserwacja sztuki 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8YbGne9Hhg  

 
Auschwitz Birkenau – Konserwacja pamięci 
https://www.youtube.com/watch?v=01LlQ_LFTOs   
Auschwitz-Birkenau. Baraki – świadkowie historii 

 
Badania i konserwacja Ołtarza Wita Stwosza 
https://www.youtube.com/watch?v=nLXSxTdhsDU 
 
Klinika obrazów – MNK 
https://www.youtube.com/watch?v=VKkqVEI5JLM 
 
Kodeks etyki konserwatora-restauratora dzieł sztuki 
https://zpap-orkds.pl/kodeks-etyki-konserwatora-restauratora-dziel-sztuki 
 

 
W celu poznania specyfiki zawodu zachęcamy również do zapoznania się z problematyką badawczą 

podejmowaną na naszym Wydziale w ramach prac magisterskich 

https://wk.asp.krakow.pl/publikacje/publikacje-prace-magisterskie/ 

 

https://youtu.be/rWaad3hxY60
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https://www.youtube.com/watch?v=01LlQ_LFTOs
https://www.youtube.com/watch?v=nLXSxTdhsDU
https://www.youtube.com/watch?v=VKkqVEI5JLM
https://zpap-orkds.pl/kodeks-etyki-konserwatora-restauratora-dziel-sztuki
https://wk.asp.krakow.pl/publikacje/publikacje-prace-magisterskie/

