
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr II/50/2022

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA WYDZIALE GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW, 28.06-
08.07.2022

Egzaminy w trybie on-line, kandydat musi posiadać stabilne łącze internetowe

KIERUNEK: SZUTKA MEDIÓW – studia I stopnia

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin

wynosi 30 pkt.; minimalna liczba konieczna

do kwalifikacji - 15 pkt.

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

(zespół oceniający dla
kierunku Sztuki mediów)

0-10 pkt.
 40 osób z najwyższą punktacją

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

II ETAP

28.06, godz. 14.00
temat zadań przesłane
zostaną drogą mail do

kandydatów. 

Egzamin praktyczny ZADANIE 
SPECJALISTYCZNE 1 odesłanie plików z

wykonanymi zadaniami
do 29.06 godz.14.00

(załączenie na koncie
kandydata Verbis)

0 - 10 pkt.

Egzamin praktyczny ZADANIE 
SPECJALISTYCZNE 2

0 - 10 pkt.

30.06, godz. 09.00 rozmowa kwalifikacyjna 0 - 10 pkt.

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

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin

wynosi 20 pkt.; minimalna liczba konieczna

do kwalifikacji - 11 pkt.

04.07, godz. 10.00 rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o portfolio
(zespół oceniający dla

kierunku Sztuki mediów) 0 - 20 pkt.
minimum kwalifikacyjne: 11 pkt.

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

Egzaminy w trybie on-line, kandydat musi posiadać stabilne łącze internetowe

KIERUNEK: GRAFIKA – studia jednolite magisterskie

I ETAP

Punktacja
Łączna maksymalna ocena za egzamin 

wynosi 30 pkt.; minimalna liczba konieczna 

do kwalifikacji - 17 pkt.

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

(zespół oceniający dla 
Kierunku Grafika)

0-30 pkt.  
minimum kwalifikacyjne 70 najwyżej 
punktowanych

28.06, godz. 9.00 ogłoszenie wyników I etapu egzaminu (indywidualne konto 
kandydata)

II ETAP
28.06, 
godz. 09.00

Zadania przesyłane przez 
Sekretarza drogą mail   

egzamin praktyczny ZADANIE 
SPECJALISTYCZNE 

WYKONANE PRACE
NALEŻY ZAMIEŚCIC W

SYSTEMIE Verbis do godz.
9.00 dnia 29.06

0 - 10 pkt. 
minimum kwalifikacyjne: 1 pkt.

29.06, godz. 9.00 ZAMKNIĘCIE SYSTEMU 
29.06 godz. 9.00
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III ETAP
29.06, godz. 10.00 do
15.00

rozmowa kwalifikacyjna – z grupą 1 (przydział 
przez Sekretarza)

(zespół oceniający dla 
Kierunku Grafika)

0 - 10 pkt. 
minimum kwalifikacyjne: 1 pkt.

30.06, godz. 10.00 do
15.00

rozmowa kwalifikacyjna – z grupą 2  (przydział 
przez Sekretarza)

(zespół oceniający dla 
Kierunku Grafika)

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


