Instrukcja przeprowadzenia egzaminu wstępnego na rok
akademicki 2020/2021 w formie zdalnej
Kierunek: WZORNICTWO
Studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne
1. Rejestracja i opłata rekrutacyjna
Termin: od 5 czerwca do 2 lipca 2020 roku
Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Po utworzeniu konta
będziesz mieć możliwość załączenia kopii dokumentów wymaganych do rekrutacji.
Otrzymasz także indywidualny numer konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 100 zł.
Wszystkie wiadomości związane z przebiegiem Twojej rekrutacji otrzymasz na swoje konto
w systemie IRK. To również miejsce, w którym możesz zadawać pytania i wyjaśniać
ewentualne wątpliwości.
2. Portfolio i list motywacyjny
Termin: od 29 czerwca do 6 lipca 2020 roku
W ostatnim tygodniu rekrutacji kandydatki i kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie
IRK i dokonali terminowej opłaty, otrzymają indywidualny link do folderu, w którym należy
umieścić pliki z portfolio i listem motywacyjnym. Pamiętaj, by portfolio przesłać
najpóźniej do 6 lipca 2020 roku, do godziny 15.00.
Co ważne, indywidualny link, który otrzymasz, jest przeznaczony tylko dla Ciebie . Nie
udostępniaj go niepowołanym osobom. Aby umieścić pliki na serwerze, niezbędne jest
posiadanie konta Google . Możesz skorzystać z konta, które już posiadasz, możesz też użyć
konta Google dostępnego w domenie Akademii Sztuk Pięknych, które stworzymy dla Ciebie
na czas rekrutacji.
Konta Google w domenie ASP
Każdy kandydat może skorzystać z tymczasowego konta Google w domenie ASP. Aby się
zalogować, skorzystaj z poniższych danych:
Login: imię.nazwisko@aspkat.edu.pl (bez polskich znaków)
Hasło: Twój numer PESEL
Jeżeli nie masz numeru PESEL, Twoim hasłem będzie data urodzenia w formacie
“DDMMRRRR”, gdzie D to dzień, M to miesiąc, a R to rok urodzenia.
Po otwarciu linku do folderu, który otrzymasz w systemie IRK, możesz zalogować się do
konta Google za pomocą powyższych danych.
Wewnątrz folderu, który otrzymasz, prosimy o utworzenie folderu “I etap” i umieszczenie

w nim portfolio wraz z listem motywacyjnym. W ten sposób zachowamy porządek przez cały
czas trwania rekrutacji.
Wymagania dot. portfolio i listu motywacyjnego
List motywacyjny powinien zawierać informacje o Twoich zainteresowaniach powiązanych
z kierunkiem studiów i szeroko rozumianą kulturą (szczególnie z obszaru sztuk wizualnych),
a także o ukończonej edukacji (szkoła średnia, kursy, szkolenia). Opis nie może być dłuższy
niż 2000 znaków.
Dorobek plastyczny kandydata (portfolio) powinien zawierać 20 reprodukcji samodzielnie
wykonanych prac rysunkowych, malarskich, fotograficznych lub multimedialnych.
W portfolio mogą znaleźć się kompozycje, szkicowniki, ilustracje (cyfrowe lub na kartce
papieru), animacje, filmy. W przypadku portfolio na kierunek Wzornictwo prace mogą
dotyczyć również kompozycji przestrzennej, rzeźby oraz małej formy użytkowej.
Dane techniczne dot. portfolio: prace należy przygotować w formie pojedynczych plików
jpg lub zbiorczego pliku pdf, którego liczba stron nie przekracza 20. W przypadku wysłania
pojedynczych plików pamiętaj, by połączyć je w formie spakowanego archiwum zip (każdą z
prac opisz wg wzoru: imię.nazwisko.nr1–20). Tak przygotowane portfolio wraz z listem
motywacyjnym umieść w udostępnionym folderze, w podfolderze “I etap”.

3. I etap egzaminu
Termin: od 8 do 10 lipca 2020 roku
W tych dniach Komisja dokonuje przeglądu portfolio i listów motywacyjnych. Przegląd
odbywa się bez udziału kandydatów.
4. Ogłoszenie wyników I etapu egzaminu
Termin: 13 lipca 2020 roku
Informację o wyniku pierwszego etapu egzaminu otrzymasz 13 lipca 2020 roku w systemie
IRK
5. Rozpoczęcie II etapu egzaminu
Termin: 14 lipca 2020 roku
Drugi etap rekrutacji składa się z zadania specjalistycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 14
lipca 2020 roku o godzinie 9.00 w systemie IRK zostanie opublikowany temat zadania
specjalistycznego, na którego realizację i oddanie będziesz mieć 24 godziny. Zrealizowane
zadanie specjalistyczne prześlij do 15 lipca 2020 roku (do godz. 8.59) do indywidualnego
folderu, tworząc wewnątrz podfolder “II etap”.
Jak przygotować zadanie specjalistyczne w II etapie?
Przygotowaną w formie fizycznej pracę sfotografuj lub zeskanuj, a następnie udostępnij w
postaci pojedynczych plików jpg lub zbiorczego pliku pdf. W przypadku wysłania
pojedynczych plików pamiętaj, by przesłać je w postaci spakowanego archiwum zip (każdą
pracę opisz wg wzoru: imię.nazwisko). Szczegółowy opis dotyczący liczby przesłanych
plików znajdziesz w treści zadania specjalistycznego. Tak przygotowane pliki umieść w
udostępnionym folderze, w podfolderze “II etap”.
Materiały do realizacji zadania specjalistycznego
By móc wykonać zadanie specjalistyczne, powinieneś przygotować następujące materiały:
blok rysunkowy w formacie A3, papier lub karton kolorowy (dwa dowolne, zdecydowanie

różniące się od siebie kolory), nożyczki, nożyk do papieru, klej biurowy, linijka, przybory
rysunkowe: ołówki, kredki, pisaki, cienkopisy, oraz dowolne pióro wieczne lub długopis z
wymiennym wkładem.
Tego samego dnia , tj.14 lipca 2020 roku, w systemie IRK opublikujemy harmonogram
indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy odbywać się będą w dniach 17, 20, 21
i 22 lipca 2020 roku.
6. Rozmowy kwalifikacyjne
Termin: od 17 do 22 lipca 2020 roku
Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w trybie wideokonferencji on-line. Informację o
dokładnej dacie i godzinie swojej rozmowy znajdziesz 14 lipca 2020 w systemie IRK.
Przed planowanym terminem rozmowy upewnij się, że Twój mikrofon i kamera działają
poprawnie, a połączenie z Internetem jest stabilne. Przygotuj także swój dowód tożsamości.
Na pół godziny przed wyznaczonym terminem rozmowy dołącz do testowej
wideokonferencji-poczekalni. Będziesz mieć możliwość przetestowania sprzętu i rozwiązania
ewentualnych problemów technicznych tak, by o wyznaczonej godzinie dołączyć do
właściwej rozmowy egzaminacyjnej bez żadnych zakłóceń.
Rozmowa kwalifikacyjna
Celem rozmowy kwalifikacyjnej w jej pierwszej części jest poznanie zdolności
intelektualnych kandydata, zagadnień związanych z Twoimi zainteresowaniami i wiedzą,
kierunkiem studiów, tematów związanych z projektowaniem. W tej części rozmowa
kwalifikacyjna opiera się w znacznej mierze na zagadnieniach przedstawionych w wykazie
do rozmowy, dostępnym na stronie www w sekcji „Egzamin” . Zostaniesz poproszony o
omówienie losowo wybranego zagadnienia z listy.
W części drugiej rozmowa będzie dotyczyła Twojego zadania specjalistycznego, tak aby
Komisja Rekrutacyjna Kierunku mogła zapytać Cię zarówno o realizację zadania, jak i
poznać tok myślenia i pracy, który towarzyszył Ci podczas jego realizacji
7. Publikacja wyników egzaminu w systemie IRK
Termin: 28 lipca 2020 roku
Informację o wyniku Twojego egzaminu otrzymasz 28 lipca 2020 roku w systemie IRK

