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ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat przedstawia on-line własne prace zapisane w formacie 

jednego wielostronicowego pliku pdf podzielonego według dwóch 

kategorii A i B. Każda praca powinna być prezentowana wraz 

z opisem na jednej stronie tego dokumentu. Nazwa pliku wg wzoru: 

imie_nazwisko (bez polskich znaków). 

Kategoria A. samodzielnie wykonane prace artystyczne to 6 prac 

w kolorze – technika dowolna oraz 10 prac rysunkowych, wszystkie 

prace czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datowane 
6 prac w kolorze (prace - należy opisać podając ich format i technikę 

wykonania: olej, tempera, akryl, na płótnie, kartonie, desce / pastele: 

suche, tłuste na kartonie, papierze / lub inna technika mieszana / jaka / 

na kartonie, płótnie, papierze) 

10 prac rysunkowych (prace - należy opisać podając ich format 

i technikę wykonania: węgiel, sepia, ołówek, pisak, technika mieszana 

/ jaka / wykonane na kartonie, papierze)  

Kategoria B. własne działania artystyczne np. projektowe, 

fotograficzne czy multimedialne będące dowodem zainteresowania 

kierunkiem studiów  
4 prace wykonane w dowolnym medium/technice, podpisane imieniem 

i nazwiskiem oraz datowane, opisana technika wykonania, ewentualnie 

format, dotyczy to również prac wykonanych w wersji cyfrowej (w 

przypadku prac multimedialnych należy je również dołączyć w 

oryginalnym zapisie np. mp4, mov) łącznie z dokumentem pdf 

wielkość wszystkich plików nie może przekroczyć 200 MB. 

Całość pliku pdf powinna zawierać w sumie 20 prac.  

Komisja rozpatruje jedynie pliki, które zawierają wymaganą ilość 

opisanych i podpisanych prac. 



  

ETAP II 

przegląd prac 

w oryginale i rozmowa 

kwalifikacyjna 

Na podstawie przeglądu teczek on-line przez komisję wybrani 

kandydaci, którzy uzyskają w pierwszym etapie odpowiednią ilość 

punktów, zostaną zaproszeni do siedziby wydziału na rozmowę 

kwalifikacyjną i ponowną prezentację swoich 20 prac w oryginale 

przed komisją rekrutacyjną.  

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza wiedzę kandydata w odniesieniu 

do kierunku studiów z zakresu historii, historii sztuki i współczesnej 

architektury. 

Przed komisją należy zaprezentować prace w oryginale, które 

wcześniej prezentowane były on-line w pliku pdf.  

Wszystkie prace prezentowane powinny być czytelnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem kandydata oraz datowane. 

PUNKTACJA 

ETAP I 

przegląd i ocena prac 

on-line 

Kandydat za prezentowane on-line prace może uzyskać maksymalnie 

24 punkty. 
Warunkiem dopuszczenia do ETAPU II egzaminu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 12 punktów 

ETAP II 

przegląd prac 

w oryginale i rozmowa 

kwalifikacyjna 

Kandydat za przegląd prac oraz rozmowę kwalifikacyjną może 

uzyskać maksymalnie 24 punkty.  

Warunkiem zaliczenia ETAPU II egzaminu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 12 punktów. 

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu.  

Łącznie za etapy I-II kandydat może otrzymać maksymalnie 48 punktów.  

Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 24 punkty. 

W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny 

wszystkich etapów – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych 

w etapie II egzaminu. 

  


