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Wybrane zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej
– studia I stopnia stacjonarne, rekrutacja rok akademicki 2020/2021
1. Czym, według Ciebie, jest zawód projektanta?Jaka jest jego rola i odpowiedzialność?
2. Czym zajmują się projektanci komunikacji wizualnej/ produktu/ interakcji?
3. Co może być projektowane? Omów na przykładach.
4. Jakie cechy powinien mieć dobry projektant?
5. Czym charakteryzuje się dobry projekt? Podaj przykłady.
6. Wymień produkty, które uważasz za innowacyjne. Uzasadnij i podaj przykłady.
7. Jak rzeczy/przedmioty mogą wpływać na zachowania ludzi?Omów na przykładach.
8. Jak rozwój technologii wpływa na projektowanie? Omów na przykładach.
9. Jakie są najważniejsze cechy designu skandynawskiego? Omów przywołując przykłady i
projektantów.
10.Na czym polegał fenomen uczelni Bauhaus? Jakie idee Bauhausu, są według Ciebie, nadal
aktualne?
11.Jak zmiany społeczne i cywilizacyjne wpływają na sposób komunikacji między ludźmi?
12.Wymień kilkoro dobrze znanych polskich projektantów lub firm projektowych i opisz czym się
zajmują.
13.Wymień kilkoro dobrze znanych zagranicznych projektantów lub firm projektowych i opisz
czym się zajmują.
14.Wymień i opisz kilka wydarzeń związanych z dizajnem w Polsce i zagranicą.
15.Wymień i opisz działalność kilku instytucji promujących dizajn.
16.Podaj przykłady konkursów dizajnu w Polsce i zagranicą; omów kategorie konkursowe oraz
podaj przykładu nagrodzonych produktów.
17.Czym jest projektowanie uniwersalne. Podaj przykłady.
18.Co dla projektantów oznacza angielskie pojęcie zero waste?
19.Jakie mogą być etyczne dylematy projektanta?
20.Projektowanie jest często uważane za działanie interdyscyplinarne. Z jakimi obszarami może
się ono przenikać? Omów na przykładach.
21.Wymień przynajmniej trzy projekty, które Twoim zdaniem miały duży wpływ na historię, lub
zmiany społeczne.
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