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Kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne             
studia III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18 

 
 
 

Wydział Architektury 
 

 Dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka 
Forma studiów: stacjonarne 

 
UPRAWNIENI KANDYDACI 
 
Studia III stopnia może podjąć osoba, która: 

- ukończyła studia jednolite magisterskie lub studia II stopnia na kierunku: architektura           
i urbanistyka (tytuł zawodowy mgr inż. arch.), architektura (tytuł zawodowy mgr inż. arch.) 
lub architektura krajobrazu (tytuł zawodowy mgr inż., mgr inż. arch. krajobrazu), 

- po ukończeniu studiów odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową zgodną          
z ukończonym kierunkiem studiów, 

- spełni warunki rekrutacji,  
- uzyska pozytywną ocenę końcową z egzaminu pisemnego i ustnego oraz zajmie na liście 

rankingowej, tworzonej na podstawie wyników egzaminów, pozycję wyższą lub równą 
liczbie miejsc określonych w załączniku nr 1. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Wykaz dokumentów, które należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału 
Architektury (WKR WA): 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia na 
kierunku: architektura i urbanistyka (tytuł zawodowy mgr inż. arch.), architektura (tytuł 
zawodowy mgr inż. arch.) lub architektura krajobrazu (tytuł zawodowy mgr inż.,               
mgr inż. arch. krajobrazu) poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WA, 

- podanie o przyjęcie na studia (formularz PK), 
- życiorys (formularz PK), 
- ankieta osobowa (formularz PK), 
- formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako 

wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”, 
- kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku cudzoziemców paszportu poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez WKR WA, 
- 2 kolorowe fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych, 
- zaświadczenie (sporządzone według obowiązującego na Wydziale Architektury wzoru) 

potwierdzające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 6-miesięcznej praktyki 
zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów. 

 
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
 
Zasady przyjęć na studia: 

1. Rekrutacja na studia III stopnia na Wydziale Architektury PK odbywa się w oparciu  
o wyniki egzaminu wstępnego. 

2. Egzamin wstępny jest sprawdzianem wiedzy z zakresu architektury, urbanistyki, wiedzy     
o sztuce i kulturze oraz predyspozycji kandydata do pracy naukowej. 

3. W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, kandydat na studia III stopnia winien 
złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Złożenie wszystkich dokumentów jest 
warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego. 

4. W wyznaczonym terminie kandydat na studia przystępuje do egzaminu wstępnego             
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z Wybranych zagadnień z zakresu architektury, urbanistyki, wiedzy o sztuce i kulturze, 
legitymując się dowodem osobistym lub w przypadku cudzoziemców paszportem.  
Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Na salę egzaminacyjną nie 
można wnosić telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych. 

5. Przebieg egzaminu wstępnego: 
 
Egzamin wstępny – część pisemna przeprowadzana w formie testu 
 
Problematyka pytań egzaminacyjnych: 

 architektura, 

 urbanistyka i planowanie przestrzenne, 

 historia architektury i urbanistyki oraz ochrona zabytków, 

 zagadnienia techniczne i prawne w architekturze, 

 ogólna wiedza z zakresu kultury i sztuki. 
W każdym dziale znajduje się po 12 pytań, w tym: 

- 6 pytań z dwiema możliwościami odpowiedzi – maksimum 12 punktów, 
- 6 pytań z trzema możliwościami odpowiedzi – maksimum 18 punktów. 

W polach przeznaczonych do wyboru odpowiedzi należy zaznaczyć znakiem X odpowiedź 
poprawną oraz znakiem 0 odpowiedź błędną. Każdy prawidłowy wybór odpowiedzi poprawnej lub 
błędnej punktowany jest jednym punktem (+1). Za każdy zły wybór odpowiedzi poprawnej lub 
błędnej, czyli umieszczenie znaku X lub 0 w niewłaściwym miejscu, będzie odejmowany jeden 
punkt (-1). 
W zestawach pytań z dwiema możliwościami odpowiedzi mogą być: 

a) dwie odpowiedzi poprawne 
b) dwie odpowiedzi błędne 
c) jedna odpowiedź poprawna i jedna błędna. 

W zestawach pytań z trzema możliwościami odpowiedzi mogą być: 
a) trzy odpowiedzi poprawne 
b) trzy odpowiedzi błędne 
c) jedna odpowiedź poprawna i dwie błędne 
d) dwie odpowiedzi poprawne i jedna odpowiedź błędna. 

Łączna maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może otrzymać z części pisemnej egzaminu 
wynosi 150. 
 
Egzamin wstępny – część ustna 
 
Problematyka pytań egzaminacyjnych: 

 architektura, 

 urbanistyka i planowanie przestrzenne, 

 historia architektury i urbanistyki oraz ochrona zabytków, 

 zagadnienia techniczne i prawne w architekturze, 

 ogólna wiedza z zakresu kultury i sztuki. 
Kandydat otrzyma trzy pytania egzaminacyjne. Za każdą z trzech odpowiedzi kandydat może 
uzyskać od 0 do 50 punktów. 
Łączna maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może otrzymać z części ustnej egzaminu 
wynosi 150. 
 
Egzamin wstępny – ocena końcowa 
 
Łączna maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może otrzymać z obu części egzaminu wynosi 
300. 
Przy ocenie końcowej egzaminu wstępnego stosuje się oceny: 
 
ocena 5.0 – bardzo dobra     271 - 300 pkt 
ocena 4.5 – ponad dobra      241 - 270 pkt 
ocena 4.0 – dobra                 211 - 240 pkt 
ocena 3.5 – dość dobra        181 - 210 pkt 
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ocena 3.0 – dostateczna       151 - 180 pkt 
ocena 2.0 – niedostateczna   poniżej 151 pkt. 
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ustalonej na podstawie 
ocen końcowych stanowiących łączny wynik egzaminu pisemnego i ustnego, jednak wymagane 
jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej i liczby punktów nie mniejszej niż 151. 
W przypadku konieczności rozstrzygnięcia kwalifikacji na studia wynikającej z uzyskania przez 
więcej niż jednego kandydata tej samej, minimalnej liczby punktów kwalifikującej go do przyjęcia 
na studia, przeprowadzony zostanie dla tej grupy kandydatów dodatkowy egzamin ustny. Egzamin 
będzie oceniony według skali ocen części ustnej egzaminu wstępnego. O zakwalifikowaniu 
kandydatów z tej grupy decyduje miejsce kandydata na dodatkowej liście rankingowej, utworzonej 
na podstawie wyników dodatkowego egzaminu ustnego. 
Przyjęcia na studia odbywają się wyłącznie w ramach liczby miejsc określonej w załączniku nr 1. 
 
Studia stacjonarne w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka rozpoczynają się  
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18. 
 

 


