
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr II/50/2022

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ,
WZORNICTWA I SCENOGRAFII, 28.06-08.07.2022

Egzaminy w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni

KIERUNEK: WZORNICTWO – studia I stopnia 

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin 

wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna 

do kwalifikacji - 25 pkt.

24-27.06 ocena portfolio, przegląd prac plastycznych 
nadesłanych drogą elektroniczną 

(zespół oceniający dla 
Kierunku Wzornictwo)

0-10 pkt.  
minimum kwalifikacyjne do II etapu: 4 pkt.

27.06, godz. 10.00 ogłoszenie wyników I etapu egzaminu (indywidualne konto 
kandydata)

II ETAP z podziałem na grupy

28.06,
 od godz. 09.00 do 13.00
z przerwą obiadowa 13.00 –

14.00
od godz. 14.00 do 18.00

egzamin praktyczny RYSUNEK sala: 401CSU, 407CSU, 
408CSU

0 - 8 pkt. 

egzamin praktyczny SZKICE 
KOLORYSTYCZNE

sala: 401CSU, 407CSU, 
408CSU

0 - 8 pkt. 

egzamin praktyczny TEST sala: 401CSU 0 - 4 pkt. 

III ETAP z podziałem na grupy
29.06, 

godz. 09.00 do 13.00
przerwa obiadowa 13.00 – 14.00

egzamin praktyczny  ZADANIE 
SPECJALISTYCZNE

sala: 401CSU, 407CSU, 
408CSU

0 - 20 pkt. 
minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.

29.06, 
godz 14.00 do 18.00

rozmowa kwalifikacyjna sala: 502CSU 0 - 10 pkt. 

04.07, godz. 12.00 ogłoszenie wyników egzaminu (indywidualne konto 
kandydata)
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KIERUNEK: WZORNICTWO – studia II stopnia

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin

wynosi 30 pkt.; minimalna liczba konieczna

do kwalifikacji - 15 pkt.
po zakończeniu rejestracji

kandydatów
ocena portfolio, przegląd prac plastycznych

nadesłanych drogą elektroniczną
(zespół oceniający dla
Kierunku Wzornictwo) 0 -10 pkt.

04.07, godz. 12.00 ogłoszenie wyników I etapu egzaminu (indywidualne konto
kandydata)

II ETAP
05.07, 

godz. 10.00 – 14.00
egzamin praktyczny  ZADANIE

SPECJALISTYCZNE
sala: 407CSU, 408CSU

0 - 15 pkt.
06.07, 

godz. 10.00
rozmowa kwalifikacyjna  sala 502CSU

08.07, godz. 12.00 ogłoszenie wyników egzaminu (indywidualne konto
kandydata)
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Egzaminy w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni

KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I stopnia

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin 

wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna 

do kwalifikacji - 25 pkt.

24-27.06 ocena portfolio, przegląd prac plastycznych 
nadesłanych drogą elektroniczną 

(zespół oceniający dla 
Kierunku Architektura 
wnętrz)

0-5 pkt.  
minimum kwalifikacyjne do II etapu: 2 pkt.

27.06, godz. 10.00 ogłoszenie wyników I etapu egzaminu (indywidualne konto 
kandydata)

II ETAP z podziałem na grupy
28.06,

 od godz. 09.00 do 13.00
z przerwą obiadowa 13.00 –

14.00
od godz. 14.00 do 18.00

egzamin praktyczny RYSUNEK sala: 402CSU, 403CSU 0 - 10 pkt. 

egzamin praktyczny MALARSTWO sala: 402CSU, 403CSU 0 - 10 pkt. 

29.06,
 od godz. 09.00 do 13.00
z przerwą obiadowa 13.00 –

14.00
od godz. 14.00 do 18.00

egzamin specjalistyczny 2D KOMPOZYCJA 
KOLORYSTYCZNA

sala: 402CSU, 403CSU 0 - 10 pkt. 

egzamin specjalistyczny 3D KOMPOZYCJA 
PRZESTRZENNA BIAŁA

sala: 402CSU, 403CSU 0 - 10 pkt. 

III ETAP z podziałem na grupy
30.06  i 01.07
 od godz. 9.00

rozmowa kwalifikacyjna sala: 316CSU 0 - 10 pkt. 

04.07, godz. 12.00 ogłoszenie wyników egzaminu (indywidualne konto 
kandydata)
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KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ  – studia II stopnia

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin

wynosi 36 pkt.; minimalna liczba konieczna

do kwalifikacji - 10 pkt.
po zakończeniu rejestracji

kandydatów
ocena portfolio, przegląd prac plastycznych

nadesłanych drogą elektroniczną
(zespół oceniający dla
kierunku Architektura

wnętrz)

0-30 pkt.
minimum kwalifikacyjne do II etapu: 5 pkt.

04.07, godz. 12.00 ogłoszenie wyników I etapu egzaminu (indywidualne konto
kandydata)

II ETAP
05.07, godz. 09.00
06.07 godz. 9.00

rozmowa kwalifikacyjna sala 316CSU 0 - 6 pkt.
minimum kwalifikacyjne: 6 pkt.

08.07, godz. 12.00 ogłoszenie wyników egzaminu (indywidualne konto
kandydata)

Egzaminy w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni

KIERUNEK: SCENOGRAFIA – studia jednolite magisterskie

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin 

wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna 

do kwalifikacji - 17 pkt.

24-27.06 ocena portfolio, przegląd prac plastycznych 
nadesłanych drogą elektroniczną 

(zespół oceniający dla 
Kierunku Scenografii)

0-1 pkt.  
minimum kwalifikacyjne do II etapu: 1 pkt.

28.06, godz. 12.00 ogłoszenie wyników I etapu egzaminu (indywidualne konto 
kandydata)
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II ETAP
29.06, 
godz. 09.00 - 12.00

egzamin praktyczny ZADANIE Z RYSUNKU sala: 308P, 309P, 310P, 313P 0 - 10 pkt. 
minimum kwalifikacyjne: 2 pkt.

29.06, 
godz. 12.00 – 15.00 

przerwa obiadowa 15.00 – 16.00

egzamin praktyczny ZADANIE 
TEMATYCZNE 1

sala: 308P, 309P, 310P, 313P 0 - 15 pkt. 
minimum kwalifikacyjne: 2 pkt.

29.06, 
godz. 15.00 - 19.00

egzamin praktyczny ZADANIE 
TEMATYCZNE 2

sala: 308P, 309P, 310P, 313P 0 - 15 pkt. 
minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.

30.06, ocena II etapu egzaminu (zespół oceniający dla 
Kierunku Scenografii)

III ETAP
30.06 i / lub 01.07, 
godz. 09.00

rozmowa kwalifikacyjna (zespół oceniający dla 
Kierunku Scenografii)

0 - 10 pkt. 
minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.

04.07, godz. 12.00 ogłoszenie wyników egzaminu (indywidualne konto 
kandydata)


