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Szczegółowe informacje o egzaminie wstępnym  

studia II stopnia – stacjonarne  rekrutacja rok akademicki 2018/2019  

 

Etap I  

Przegląd dorobku projektowego bez udziału kandydata (0–15 pkt) 

Prezentacja dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć formę 

prezentacji elektronicznej na 20 stronach oraz zawierać pracę dyplomową licencjacką: 

Strona 1: Wstęp: kim jest kandydat? (przedstawienie swojej fotografii, przedstawienie swojej 

osoby) 

Strony 2–13: prace portfolio: 

 Kandydat dokonuje wyboru kilku ostatnich prac (nie starszych niż 3 lata) 

 przedstawia nie tylko projekty końcowe lub pomysły, ale również proces 

projektowy. 

 Pokazuje sposób myślenia, jak można dojść do pomysłu  

 W tym miejscu również kandydat prezentuje i krótko opisuje pracę dyplomową  

 licencjacką, inżynierską lub magisterską 

Strona 14:  

co, według kandydata jest dobrym produktem i dlaczego?  

(przedstawienie produktu i uzasadnienie) 

Strona 15:  

co, według kandydata jest złym produktem i dlaczego?  

(przedstawienie produktu i uzasadnienie) 

Strona 16:  

kto lub co jest inspiracją dla kandydata i dlaczego? 

Strona 17:  

Obszary zainteresowań 

Strona 18:  

Co skłoniło kandydata do ubiegania się o przyjęcie na Akademie Sztuk Pięknych w 

Katowicach? 

Strona 19:  

Motywacja do podjęcia studiów wzornictwo – II stopnia 

Strona 20:  

nazwisko, imię, ukończona uczelnia, adres, numer telefonu i adres e-mail. 

 

Członkowie komisji będą oceniać: kreatywność, wizje, motywacje, energię, ciekawość, 

pewność siebie, siłę refleksji, elastyczność, umiejętności. 

 

 

 

 

 

Tworzenie prezentacji Portfolio 
1. Prezentacje portfolio można  utworzyć w programie Microsoft PowerPoint (PC), 

Apple Keynote (Mac), Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Corel Draw lub innych. 



2. Strony nie powinny być szeregiem odrębnych dokumentów. Kandydat powinien 

zapisać lub wyeksportować (w zależności  od używanego oprogramowania) 20-

stronicową prezentację jako jeden 20-stronicowy plik PDF 

3. Prezentację należy przygotować w rozdzielczości ekranowej (72 dpi) 

4. Nazwa pliku: "Portfolio_Imie_Nazwisko_Data.pdf. 

5. Plik końcowy należy nagrać na nieużywany pendrive USB lub płytę CD/DVD  

6. Pendrive/ Płyta CD/DVD powinny mieć nadane nową nazwę: imię, nazwisko. Na 

końcu należy sprawdzić poprawność działania urządzenia/płyty 

 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie min. 5 pkt. 

 

 

Etap II 

Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych będących 

planowanym obszarem studiów (0–25 pkt): 

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą  

kandydatów związanych z planowanym obszarem studiów. 

Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie elektronicznej. 

Prezentacja może być uzupełniona formą papierową ale czas jej trwania nie powinien 

przekraczać 10 minut (Jest to oddzielna prezentacja od portfolio opisane w etapie I) 

Kryteria oceny obejmują: 

1. Stopień orientacji kandydata we wskazanym przez niego planowanym obszarze 

studiów 

2. Logikę i komunikatywność wypowiedzi 

3. Jakość wizualną prezentacji 

    

Warunkiem zdania II etapu jest uzyskanie min. 10 pkt 

 
 


