
Załącznik nr 1 

do uchwały nr 61/2016 Senatu ASP 

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

 

Załącznik nr 11 do uchwały nr 37/2016 Senatu ASP w Krakowie z dnia 31 maja 2016 r. 
 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Czas trwania studiów 7 semestrów 

Limit przyjęć 22 osoby 

Dolny limit przyjęć 8 osób 

Język, w jakim przeprowadzany jest 

egzamin wstępny oraz język wykładowy 
język angielski 

 

EGZAMIN WSTĘPNY 

Przegląd i ocena prac 

Kandydat przedstawia własne prace rysunkowe i 

malarskie (w sumie 20 prac w oryginale) oraz 

portfolio zawierające dokumentację innych 

działań artystycznych np. projektowych, 

fotograficznych, multimedialnych i innych 

będących dowodem zainteresowania kierunkiem 

studiów. Prace prezentowane przed Komisją 

powinny być czytelnie podpisane imieniem 

i nazwiskiem kandydata oraz datowane. Komisja 

rozpatruje jedynie teczki, które zawierają 

wymaganą ilość prac. 

Rozmowa kwalifikacyjna 
Sprawdzająca ogólną wiedze i zainteresowania 

kandydata w odniesieniu do kierunku studiów. 

PUNKTACJA 

Przegląd i ocena prac 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 9 

punktów. 

Rozmowa kwalifikacyjna 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 6 

punktów. 

Łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów. 

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

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów. 

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku 

oceny egzaminu o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przegląd 

prac. 



ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 

Wydział Architektury Wnętrz 

Kierunek architektura wnętrz 

Poziom i forma studiów studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Czas trwania studiów 4 semestry 

Limit przyjęć 22 osoby 

Dolny limit przyjęć 8 osób 

Język, w jakim przeprowadzany jest 

egzamin wstępny oraz język wykładowy 
język angielski 

 

Podstawa przyjęcia na studia 

Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać 

dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, 

licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego 

kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek 

pokrewny uznaje się: kierunki artystyczno-projektowe. 

EGZAMIN WSTĘPNY 

Przegląd i ocena prac 

Kandydat przedstawia Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej własne prace projektowe wykonane w 

trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie 

praktyki zawodowej, pracę licencjacką, wybrane prace 

plastyczne - rysunkowe i malarskie w oryginale oraz 

dokumentację innych działań artystycznych (w sumie 

20 prac). Prace prezentowane przed Komisją powinny 

być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem 

kandydata oraz datowane. Komisja nie rozpatruje 

teczek, które nie zawierają wymaganej ilości prac. 

Rozmowa kwalifikacyjna 
Sprawdza wiedzę kandydata w odniesieniu do 

kierunku studiów. 

PUNKTACJA 

Przegląd i ocena prac Kandydat może uzyskać maksymalnie 9 punktów. 

Rozmowa kwalifikacyjna Kandydat może uzyskać maksymalnie 6 punktów. 

Łącznie kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów. 

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

kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów. 

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku 

oceny egzaminu o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przegląd 

prac. 

 


