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EGZAMIN WSTĘPNY 

ETAP I  

Przegląd i ocena prac, 

rozmowa z kandydatem 

Kandydaci prezentują samodzielnie wykonane prace 

artystyczne i projektowe w oryginale (6 prac w kolorze – 

technika dowolna, 10 prac rysunkowych) oraz portfolio  

zawierające dokumentację innych działań artystycznych np. 

projektowych, fotograficznych czy multimedialnych będących 

dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Prace 

prezentowane przed Komisją Rekrutacyjną powinny być 

czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz 

datowane. Komisja rozpatruje jedynie teczki, które zawierają 

wymaganą ilość prac. 

ETAP II 

Egzamin praktyczny 

Ćwiczenie specjalistyczne sprawdzające warsztat artystyczny, 

wyobraźnię, zdolność dostrzegania i rozwiązywania   

problemów dotyczących kształtowania przestrzeni oraz 

sprawność przekazu idei projektowej. 

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:     

Podobrazie o wym.: 50x70 cm, blok techniczny format A3, minimum 

2 arkusze brystolu (100x70 cm), nożyk, nożyczki, pinezki, szpilki, 

linijka, ołówki, węgiel, kredki lub pastele, farby, pędzle. 

PUNKTACJA 

ETAP I  

Przegląd i ocena prac, 

rozmowa z kandydatem 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez 

kandydata minimum 5 punktów. 

ETAP II 

Egzamin praktyczny 

Ćwiczenie specjalistyczne: 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 120 punktów. 

Warunkiem zaliczenia II etapu jest uzyskanie przez kandydata 

minimum 80 punktów. 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 

 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 

Limit przyjęć 29 osób 
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Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu, w etapie drugim wszystkie składowe egzaminu 

praktycznego. 

Łącznie za etapy I i II kandydat może otrzymać maksymalnie 130 punktów. 

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

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 85 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 na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej 

ilości punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna. 

  


