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Obszar i dziedzina 
kształcenia, kierunek 

studiów i profil 
kształcenia 

    Forma i poziom 
          studiów Kryterium  - zakres kwalifikacji 

 stacjonarne 
 i niestacjonarne 
 pierwszego 
 stopnia 

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości - z każdym wynikiem egzaminu maturalnego: 
●  Przegląd prac praktycznych kandydata: z rysunku i kształtowania przestrzeni 
    (rzeźba, kompozycja). 
    Kandydat powinien złożyć 5 – 10 prac o dowolnej tematyce, wykonanych w dowolnym    
    formacie i dowolnej technice. 
    Prace powinny dokumentować: dużą wrażliwość postrzegania barwy, a szczególnie formy     
    (kształtu); zdolność obserwacji natury oraz technicznego otoczenia człowieka, zdolność  
    widzenia przestrzennego i lokowania brył w przestrzeni; zdolność do analizy i syntezy   
    postrzeganych przedmiotów; umiejętności manualne do rysunku oraz   modelowania 
    z wykorzystaniem różnych metod i technik. 

 
 
 
 
 
 
 
● Obszar sztuki 
● Dziedzina sztuk  
    plastycznych 
● Kierunek studiów -     
   Wzornictwo  
● Profil kształcenia – 
    praktyczny   

 stacjonarne  
 i niestacjonarne 
 drugiego stopnia 

● Dla kandydatów posiadających kwalifikację pierwszego stopnia kierunku Wzornictwo. 
Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje, niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach 
drugiego stopnia, na kierunku Wzornictwo: 
- umiejętność sformułowania celu projektowego oraz zaprojektowania prostych produktów wzorniczych w oparciu o wiedzę z 
zakresu technik wspomagających projektowanie; wiedzę o człowieku (ergonomii, podstaw anatomii i biomechaniki); wiedzę: o 
projektowaniu, techniczną, oraz z podstaw projektowania i projektowania wieloaspektowego 
- umiejętność zastosowania w praktyce projektowej własnych zasad, metod i środków warsztatu artystycznego oraz techniczno-
technologicznego, w tym zapisu komputerowego 
- umiejętność kontekstowania w projektowaniu wiedzy z zakresu kultury i sztuki, oraz historii sztuki i wzornictwa 
- umiejętność ekspresji artystycznej i kreacji artystycznej 
- umiejętności prezentacyjne oraz krytycznej oceny 
 
●  Dla kandydatów posiadających kwalifikację co najmniej pierwszego stopnia innego kierunku studiów. 
Kandydat który w wyniku ukończonych studiów nie uzyskał części ww. kompetencji może podjąć studia drugiego stopnia na 
kierunku Wzornictwo, o ile konieczne do zrealizowania różnice programowe nie przekroczą wymiaru 30 punktów ECTS. 
 
● Rodzaj składanych prac praktycznych: 
    rysunki, projekty, modele, prezentacje komputerowe; ew. z dokumentacją techniczną. Prace powinny dokumentować ww. 
    kompetencje kandydata. 

 


