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Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie online, na stacjonarne studia I i II 

stopnia  na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych, w roku akademickim 

2023/2024 

 

§ 1  

Studia stacjonarne I stopnia 

1. Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia na kierunku 

Architektura Przestrzeni Kulturowych w trybie online jest jednoetapowe. 

 

I etap / Rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd teczki 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na bazie autorskich prac kandydata zawartych 

w teczce. Ocenie podlega zarówno teczka jak i rozmowa kwalifikacyjna. 

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie predyspozycji kandydata lub kandydatki    

do podjęcia studiów artystycznych w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk projektowych 

związanych z kształtowaniem przestrzeni kulturowych, w tym przestrzeni miejskich. 

Warunkiem przystąpienia do rozmowy i przeglądu jest wcześniejsze przesłanie przez 

kandydata lub kandydatkę teczki z pracami, potwierdzającymi zdolności plastyczne i 

zainteresowanie kandydata lub kandydatki zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą 

sztuką, w tym architekturą, krajobrazem lub miastem. Przesłanie niekompletnej dokumentacji 

wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. 

PUNKTACJA I etapu 

Teczka:  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30 pkt. 

Wymagane minimum punktów do uzyskania: 15 pkt. 

Rozmowa kwalifikacyjna: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 20 pkt. 

Wymagane minimum punktów do uzyskania: 10 pkt.  

 

Maksymalna, łączna liczba punktów do uzyskania w I etapie: 50 pkt. 

Wymagane minimum punktów do uzyskania w I etapie: 25 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania  w postępowaniu rekrutacyjnym na 

stacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych: 50 pkt. 

 

Do otrzymania pozytywnej oceny podczas postępowania rekrutacyjnego wymagane jest 

uzyskanie minimalnej, wymaganej liczby punktów z każdego etapu  egzaminu. 

 

Kandydaci przyjmowani są na studia I stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni 

Kulturowych w ramach limitu miejsc na podstawie liczby zdobytych punktów podczas 

postępowania rekrutacyjnego oraz zdanego egzaminu maturalnego.  
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§ 2 

Studia stacjonarne II stopnia 

1. Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku 

Architektura Przestrzeni Kulturowych w trybie online jest jednoetapowe. 

I etap  

Egzamin obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, ocenę portfolio i listu motywacyjnego.  

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na bazie przeglądu autorskich prac 

artystycznych i projektowych (dalej nazwanych „portfolio”) oraz treści listu motywacyjnego.  

Celem rozmowy jest sprawdzenie predyspozycji kandydata lub kandydatki do podjęcia studiów 

artystycznych II stopnia w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk projektowych związanych z 

kształtowaniem przestrzeni kulturowych, w tym przestrzeni miejskich. 

 

Warunkiem przystąpienia do rozmowy i przeglądu jest wcześniejsze przesłanie przez 

kandydata lub kandydatkę listu motywacyjnego oraz portfolio, potwierdzającego warsztatowe 

umiejętności plastyczne i projektowe oraz zainteresowanie kandydata lub kandydatki 

zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą sztuką, w tym architekturą, krajobrazem lub 

miastem. Przesłanie niekompletnej dokumentacji wyklucza kandydata z postępowania 

kwalifikacyjnego. 

 

PUNKTACJA I etapu 

Portfolio: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30 pkt. 

Wymagane minimum punktów: 15 pkt. 

List motywacyjny: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 20 pkt. 

Wymagane minimum punktów: 5 pkt. 

Rozmowa kwalifikacyjna: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30 pkt. 

Wymagane minimum punktów: 15 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w I etapie: 80 pkt. 

Wymagane minimum punktów do uzyskania w I etapie: 35 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania  w postępowaniu rekrutacyjnym na 

stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych: 80 pkt. 

 

Do otrzymania pozytywnej oceny podczas postępowania rekrutacyjnego wymagane jest 

uzyskanie minimalnej, wymaganej liczby punktów z każdej części egzaminu. 
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Kandydaci przyjmowani są na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura 

Przestrzeni Kulturowych w ramach limitu miejsc na podstawie liczby zdobytych punktów 

podczas postępowania rekrutacyjnego oraz dyplomu ukończenia przyjemniej studiów I stopnia. 

  
 


