Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunek Architektura,
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej,
rok akademicki 2018/2019
(w tym ocena predyspozycji zawodowych – testy rysunkowe)
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów obejmuje dwa etapy:
• egzamin z rysunku odręcznego,
• konkurs świadectw (zgodnie z procedurą rekrutacyjną obowiązującą w Politechnice
Świętokrzyskiej).
Pozytywna ocena predyspozycji zawodowych na podstawie egzaminu z rysunku odręcznego
jest warunkiem koniecznym dopuszczenia kandydata do konkursu świadectw przy rekrutacji
na kierunek Architektura. W szczególności celem egzaminu z rysunku odręcznego jest
sprawdzenie wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie:
- elementarnego warsztatu rysunkowego oraz posługiwania się wiedzą
o perspektywie, kształtach i proporcjach,
- przedstawienia
rysunkowej
kompozycji
przestrzennej
o
charakterze
architektonicznym.
Terminy i zakres egzaminu z rysunku odręcznego.
Egzamin z rysunku odręcznego będzie obejmował dwie sesje w ciągu jednego dnia.
I sesja rysunkowa dopołudniowa, trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała
wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach
50 x 70 cm. Przedmiotem I sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający kompozycję
brył geometrycznych.
II sesja rysunkowa popołudniowa trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała
wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach
50 x 70 cm. Przedmiotem II sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający przestrzenną
kompozycję architektoniczną.
Egzamin z rysunku odręcznego zostanie przeprowadzony na Wydziale BiA w następujących
terminach (listy kandydatów wraz z numerami sal egzaminacyjnych zostaną wywieszone na
tablicy ogłoszeń Wydziału w dniu egzaminu):
• pierwszy termin:
5 lipca 2018 r. (czwartek)
I sesja rysunkowa od godz. 10 30 do godz. 13 30
II sesja rysunkowa od godz. 15 00 do godz. 18 00
(listy kandydatów dopuszczonych do konkursu świadectw zostaną wywieszone na tablicy
ogłoszeń w dniu 6 lipca 2018r. do godz. 16.00)
• drugi termin:
12 września 2018 r. (środa)
I sesja rysunkowa od godz. 10 30 do godz. 13 30
II sesja rysunkowa od godz. 15 00 do godz. 18 00
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(listy kandydatów dopuszczonych do konkursu świadectw zostaną wywieszone na tablicy
ogłoszeń w dniu 13 września 2018 r. do godz. 16.00)
Sprawy organizacyjne w zakresie prowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego.
W celu przeprowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego Wydział BiA zapewnia wszystkim
kandydatom:
- deski rysunkowe,
- biały karton rysunkowy,
- klamerki do umocowania kartonu.
Kandydaci przystępujący do egzaminu winni we własnym zakresie posiadać
- ołówki rysunkowe grafitowe,
- gumki,
- strugaczki.
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