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ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 
 

Wydział Grafiki 

Kierunek grafika 

Poziom i forma studiów jednolite studia magisterskie, stacjonarne 

Czas trwania studiów 10 semestrów 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I 

Przegląd i ocena prac 

(etap w formie zdalnej) 

Teczka/portfolio – kandydaci przesyłają własne prace, 

reprezentujące ich umiejętności i rodzaj artystycznych 

zainteresowań. Portfolio ma charakter autorskiej prezentacji 

w zakresie sztuk wizualnych. 

W teczce powinny się znaleźć przykłady prac rysunkowych, 

malarskich oraz szkice. Prezentacja może zawierać również 

prace projektowe, ilustracyjne, fotograficzne i filmowe, np. 

linki do animacji/video lub innych realizacji wizualnych. 

Prace należy wysłać na adres 

rekrutacjagrafika@asp.krakow.pl w formie PLIKU PDF 

(całość danych max. 35MB) lub LINKU do portfolio np. 

behance.net, myportfolio.com, dribbble.com, coroflot.com. 

ETAP II 

Egzamin teoretyczny 

(rozmowa z kandydatem) 

 

Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury, oraz związanej ze 

specyfiką kierunku studiów. Kandydat odpowiada na pytania 

dotyczące orientacji w wydarzeniach z dziedziny sztuk 

wizualnych, filmu, literatury. Własnych inspiracji i preferencji 

artystycznych oraz zmian jakie zachodzą w sztuce 

współczesnej. 
 

PUNKTACJA 

ETAP I 

Przegląd i ocena prac 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 10  punktów. 

ETAP II 

Egzamin teoretyczny 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie przez kandydata 

minimum 10  punktów. 
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Ocenie podlegają  dwa  etapy egzaminu. 

Łącznie za etapy I-II  kandydat może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

Egzamin wstępny na kierunek grafika jest zdany, jeżeli w trybie postępowania 

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 20  punktów. 

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku 

oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej 

decyduje liczba punktów uzyskanych w II  etapie egzaminu (egzamin teoretyczny). 

W wypadku otrzymania takiej samej ilości punktów w egzaminie teoretycznym – o pozycji 

kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która 

otrzymała więcej punktów w I etapie (teczka). 

  


