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EGZAMIN WSTĘPNY 

ZADANIE I 

Przegląd prac 

(online) 

Kandydat przygotowuje i udostępnia we wskazany sposób 

własne, oryginalne prace zapisane w formie jednego, 

wielostronicowego pliku pdf zawierającego: 

- samodzielnie wykonane prace plastyczne: 10 prac 

rysunkowych i 6 prac w kolorze (technika dowolna) 

- dokumentację innych działań artystycznych np. 

projektowych, fotograficznych czy multimedialnych, 

będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów:  

6 prac (technika dowolna). 

Każda praca powinna być prezentowana wraz z podaniem 

daty powstania, wymiarów i techniki na jednej stronie 

dokumentu. W przypadku prac multimedialnych należy je 

dołączyć jako osobny plik w odpowiednim formacie (np. 

mp4, mov itp.). Komisja rozpatruje jedynie pliki, które 

zawierają wymaganą ilość opisanych prac.  

ZADANIE II 

Egzamin praktyczny 

(stacjonarnie) 

Kandydaci wykonują prace rysunkowe lub konstrukcyjne na 

zadany temat, sprawdzające ich wrażliwość estetyczną, 

kreatywność, wyobraźnię przestrzenną oraz zdolności 

manualne. 

ZADANIE III 

Rozmowa kwalifikacyjna  

(stacjonarnie) 

Kandydaci pokazują w oryginale prace prezentowane 

w zadaniu I. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy prac 

prezentowanych w zadaniu I, wykonanych jako zadanie II, 

zainteresowań zawodowych kandydatów oraz sprawdza 

wiedzę związaną z kierunkiem studiów.   

PUNKTACJA 

ZADANIE I 

Przegląd prac 

online 

Komisja może przyznać maksymalnie 20 punktów. 

Warunkiem zaliczenia zadania jest uzyskanie minimum  

10 punktów. 

ZADANIE II 

Egzamin praktyczny 

Komisja może przyznać maksymalnie 40 punktów. 

Warunkiem zaliczenia zadania jest uzyskanie minimum  

20 punktów. 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/22 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 



ZADANIE III 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Komisja może przyznać maksymalnie 40 punktów. 

Warunkiem zaliczenia zadania jest uzyskanie minimum  

20 punktów. 

Do kolejnych zadań zostają dopuszczone osoby, które uzyskają wymaganą, minimalną ilość 

punktów na poszczególnych etapach. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest 

zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 50 

punktów. W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów 

o pozycji na liście rankingowej decyduje punktacja zadania III. 

 


