Załącznik nr 1

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunek Architektura,
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej,
rok akademicki 2022/2023
(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.
I. Organizacja egzaminu z rysunku odręcznego na kierunku architektura
Organizacją i przeprowadzeniem egzaminu z rysunku odręcznego na kierunku architektura
zajmuje się Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR). Do obowiązków WKR należy:
− przygotowanie organizacyjne egzaminu z rysunku odręcznego,
− powołanie Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzenia prac egzaminacyjnych (specjaliści
w zakresie rysunku i architektury),
− dopuszczenie poszczególnych kandydatów do egzaminu po potwierdzeniu ich
tożsamości,
− przeprowadzenie egzaminu i nadzór nad jego przebiegiem,
− sporządzenie listy rankingowej kandydatów po egzaminie.
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat zobowiązany jest do:
− opłacenia opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie, zgodnym z procedurą
rekrutacyjną obowiązującą w Politechnice Świętokrzyskiej,
− zgłoszenia się na miejsce egzaminu nie później niż na 20 minut przed rozpoczęciem
egzaminu; wykaz sali egzaminacyjnych z przypisaniem kandydatów umieszczony
zostanie w dniu egzaminu na parterze w budynku Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej,
− okazania Kierownikowi sali egzaminacyjnej dowodu tożsamości i druku
potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
− zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej.
II. Tematy egzaminacyjne z rysunku odręcznego
Na podstawie tematów zgłoszonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Budownictwa
i Architektury przewidzianych do prowadzenia zajęć na kierunku Architektura Komisja
Dziekańska WBiA dokona ustalenia tematów na I-ą i II-ą sesję egzaminacyjną. Tematy
zostaną przygotowane w formie pisemnej w zalakowanych kopertach i zdeponowane
w Biurze Dziekana.
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Tematami prac rysunkowych będą:
- I sesja rysunkowa:
rysunek z wyobraźni przedstawiający kompozycję brył geometrycznych,
- II sesja rysunkowa:
rysunek
z
wyobraźni
przedstawiający
przestrzenną
kompozycję
architektoniczną.
Powołana zostanie w ramach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Komisja ds. egzaminu
wstępnego z rysunku odręcznego. Do zadań Komisji należeć będzie sprawowanie nadzoru
nad przeprowadzeniem egzaminu, sprawdzaniem prac i weryfikacją uzyskanych wyników.
Komisja ta podlega Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Budownictwa
i Architektury. Propozycje składu osobowego Komisji:
- Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury,
- Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
- członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
III.

Termin, zakres i przebieg egzaminu z rysunku odręcznego

1. Egzamin z rysunku odręcznego będzie obejmował dwie sesje w ciągu jednego dnia:
I sesja rysunkowa dopołudniowa, trwająca 2,5 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 Budownictwa
i Architektury w następujących terminach:
• pierwszy termin:
12 lipca 2022 r. (wtorek)
I sesja rysunkowa od godz. 930 do godz. 1200
II sesja rysunkowa od godz. 1400 do godz. 1700
• drugi termin:
16 września 2022 r. (piątek)
I sesja rysunkowa od godz. 930 do godz. 1200
II sesja rysunkowa od godz. 1400 do godz. 1700
Wykonane w trakcie egzaminu rysunki nie mogą być podpisane, ani opatrzone jakimkolwiek
symbolem czy sygnaturą umożliwiającą identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną
podpisane, lub oznaczone symbolem albo sygnaturą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezdaniem
egzaminu.
Podczas egzaminu kandydatom nie wolno porozumiewać się między sobą, ani przed
zakończeniem egzaminu opuszczać sali egzaminacyjnej bez uzyskania akceptacji osoby
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nadzorującej przebieg egzaminu. WKR może przerwać egzamin kandydatowi
nieprzestrzegającemu zasad przebiegu egzaminu oraz skreślić go z listy zdających.
Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu należy zgłosić Kierownikowi sali
egzaminacyjnej. WKR zarejestruje każde zastrzeżenie zgłaszane przez
kandydata.
Zastrzeżenia niezgłoszone podczas egzaminu nie będą w późniejszym czasie rozpatrywane.
IV.

Zasady przeprowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego
• pierwszy termin:
- w dniu 11 lipca 2022 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zdających egzamin
z rysunku,
- w dniu egzaminu tj. 12 lipca 2022 r. o godzinie 900 w sali Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej Sekretarz WKR dokona odprawy pracowników Wydziału
wyznaczonych do nadzorowania egzaminu z rysunku odręcznego,
• drugi termin:
- w dniu 15 września 2022 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zdających
egzamin z rysunku,
- w dniu egzaminu tj. 16 września 2022 r. o godzinie 900 w sali Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej Sekretarz WKR dokona odprawy pracowników Wydziału
wyznaczonych do nadzorowania egzaminu z rysunku odręcznego.

Odprawa pracowników WBiA będzie obejmowała:
-

przekazanie formalnych wytycznych dotyczących przebiegu egzaminu,
wyznaczenie 3 pracowników do każdej sali egzaminacyjnej,
wskazanie Kierownika każdej sali egzaminacyjnej,
przekazanie Kierownikowi sali egzaminacyjnej:
o listy przyporządkowanych kandydatów zdających egzamin w danej sali
egzaminacyjnej oraz danych osobowych niezbędnych do ich identyfikacji,
o kopert z drukami identyfikatorów osobowych,
o kopert do zdeponowania prac egzaminacyjnych przeznaczonych do
sprawdzenia i oceny,
o formularza protokołu z przebiegu egzaminu.

W trakcie trwania sesji rysunkowych członkowie Zespołu Sprawdzającego dokonają obchodu
sal w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień merytorycznych w godzinach 935 do 950 i 1030
do 1045 w trakcie trwania I sesji egzaminacyjnej oraz w godz. 1405 do 1420 i 1500 do 1515 w
trakcie II sesji rysunkowej.
W trakcie trwania sesji rysunkowych będzie zagwarantowany stały kontakt z Sekretarzem
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Zakończenie sesji rysunkowych:
-

następuje po 2,5 godz. od odczytania tematu dla I sesji rysunkowej i po 3 godz. dla
II sesji rysunkowej,
na 15 minut przed zakończeniem sesji rysunkowych oddelegowany członek
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przekaże Kierownikom sal egzaminacyjnych
nadzorującym przebieg egzaminu z rysunku odręcznego numery kodów, które
zostaną wprowadzone do identyfikatorów i prac egzaminacyjnych,
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-

po zakończeniu egzaminu Kierownik sali egzaminacyjnej przekaże zamkniętą
kopertę z identyfikatorami oraz zamkniętą kopertę z pracami egzaminacyjnymi
i wypełnionym protokołem z przebiegu egzaminu wyznaczonemu członkowi
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

V. Sprawdzenie prac egzaminacyjnych i wyniki
1.

Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana będzie przez Komisję ds. egzaminu
wstępnego z rysunku odręcznego. Nazwiska autorów prac egzaminacyjnych nie będą
znane Komisji. Nadzór nad zapewnieniem anonimowości prac egzaminacyjnych
sprawują Przewodniczący WKR oraz Sekretarz WKR.

2.

W ustalonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie Sekretarz WKR
przekazuje członkom Zespołu Sprawdzającego ds. egzaminu wstępnego z rysunku
odręcznego prace egzaminacyjne celem ich oceny.

3.

Ocena merytoryczna prac egzaminacyjnych pod względem ich zgodności z podanymi do
wiadomości kandydatów kryteriami dokonywana jest przez Zespół Sprawdzający ds.
egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego powoływany przez Dziekana WBiA.

4.

Zespół Sprawdzający dokona oceny prac stosując pomocniczy system punktowy
z zakresu od 0 do 50pkt. (I sesja rysunkowa od 0 do 50pkt., II sesja rysunkowa od 0 do
50pkt., jednocześnie maksymalna liczba punktów do uzyskania z dwóch prac
rysunkowych wynosi 100pkt.) Każda praca będzie oceniana niezależnie przez dwóch
członków Zespołu Sprawdzającego.

5.

Wszystkie prace zostaną sprawdzone w terminie do 13 lipca 2022r, a wyniki wraz
z pracami zostaną przekazane Sekretarzowi Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6.

Decyzje podejmowane przez Zespół Sprawdzający ds. egzaminu wstępnego z rysunku
odręcznego są ostateczne.

7.

Na zebraniu Komisji ds. egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego Sekretarz WKR
przedstawi listę kandydatów z uzyskanymi ocenami punktowymi z egzaminu. W razie
potrzeby zaproszeni członkowie Zespołu Sprawdzającego przedstawią swoje opinie.

8.

Komisja ds. egzaminu zaopiniuje, a Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie
decyzję w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania
kwalifikacyjnego.

9.

W dniu 14 lipca 2022r. do godz. 16 (I termin) oraz 19 września 2022r. do godz. 16 (II
termin) zostanie ogłoszona lista kandydatów dopuszczonych do konkursu świadectw na
kierunku Architektura Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki
Świętokrzyskiej. Indywidualne wiadomości z informacjami zostaną również przesłane
przez system IRK do każdego kandydata.
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Sprawy organizacyjne w zakresie prowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego.
W celu przeprowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego Wydział Budownictwa i
Architektury Politechniki Świętokrzyskiej 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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