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Sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych 

 

1. Egzamin wstępny składa się z egzaminu praktycznego oraz z oceny portfolio. 

2. Portfolio należy przesłać przesyłką poleconą w terminie wskazanym w harmonogramie 

rekrutacji na adres: Komisja Rekrutacyjna WM, al. Jana Pawła II 37, pok. A19, 31-864 

Kraków, z dopiskiem „Portfolio”.  

3. Egzamin praktyczny dla kandydatów na pierwszy rok studiów na kierunku inżynieria 

wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK odbędzie się w trybie 

zdalnym tzn. z wykorzystaniem technologii informatycznych w ramach synchronicznej 

interakcji pomiędzy kandydatem oraz komisją egzaminacyjną. Przeprowadzenie 

egzaminu w trybie zdalnym odbędzie się przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu z wykorzystaniem aplikacji Microsoft 

Teams lub Zoom. Uczelnia nie zapewnia kandydatom sprzętu umożliwiającego 

przesyłanie dźwięku i obrazu ani dostępu do Internetu. 

4. Na egzamin należy przygotować ołówki oraz gumki do mazania oraz 4 arkusze białego 
papieru formatu A4. Dwa arkusze papieru powinny być wykorzystane na egzaminie, 
dodatkowe dwa arkusze mogą być przeznaczone na brudnopis. 

5. Na 1 dzień przed przeprowadzeniem egzaminu w trybie zdalnym kandydat powinien 
wykonać testowe połączenie korzystając z linka przesłanego przez WKR WM. W dniu 
egzaminu kandydaci zobowiązani są do zalogowania się do wskazanej przez WKR WM 
aplikacji na pół godziny przed egzaminem. 

6. Po zalogowaniu się do aplikacji kandydat zobowiązany jest do: 

a) okazania dowodu tożsamości, 

b) okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny, w przypadku braku opłaty na 
wirtualnym koncie studenta. 

 Kandydaci nieposiadający wyżej wymienionych dokumentów nie zostaną dopuszczeni 
do egzaminu, chyba, że w szczególnych przypadkach Przewodniczący WKR zadecyduje 
inaczej. 

7. Tematy egzaminu są dostarczane kandydatom przed rozpoczęciem egzaminu za 
pośrednictwem aplikacji, w której prowadzony jest egzamin. 

8. Egzamin polega na wykonaniu dwóch rysunków zgodnych z tematem. Rysunki wykonuje 
się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej, czarno-białej. 

9. W czasie trwania egzaminu zabronione jest korzystanie z: 

a) aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 
elektronicznego (z wyjątkiem sprzętu służącego do przeprowadzania egzaminu), 

b) dodatkowych arkuszy papieru, folii oraz jakichkolwiek dodatkowych przyborów 
kreślarskich, 

c) jakichkolwiek chemicznych lub naturalnych środków utwardzających rysunek. 

10. Kandydaci zobowiązani są do stosowania się w czasie egzaminu do wskazówek 
członków komisji, kierującej jego przebiegiem. 

11. Podczas egzaminu kandydatom nie wolno porozumiewać się z innymi osobami. 

12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może przerwać egzamin kandydatowi 
nieprzestrzegającemu zasad przebiegu egzaminu, co jest jednoznaczne ze skreśleniem 
z listy zdających. 



13. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu muszą być zgłoszone ustnie 
w czasie trwania egzaminu, oraz przesłane na adres mailowy Przewodniczącego WKR 
bezpośrednio po jego zakończeniu. Zastrzeżenia składane w późniejszym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

14. Po zakończeniu egzaminu kandydat oznacza arkusze rysunkowe, na których wykonał 
zadania za pomocą czterocyfrowego kodu dostępnego w systemie rekrutacyjnym PK 
a następnie skanuje lub wykonuje zdjęcie prac i przesyła na adres mailowy WKR WM. 
Oryginały prac należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przesyłką 
poleconą na adres WKR WM. 

15. W przypadku problemów z połączeniem internetowym w trakcie trwania egzaminu 
kandydat zobowiązany jest do udokumentowania problemów oraz niezwłocznego 
telefonicznego powiadomienia Przewodniczącego WKR WM o zaistniałych problemach. 
W przypadku braku możliwości kontynuacji egzaminu Przewodniczący WKR WM 
zdecyduje, czy egzamin może zostać oceniony i zakończony na podstawie jego 
przebiegu do momentu pojawienia się problemów technicznych czy też egzamin musi 
zostać powtórzony w innym terminie. 


