Uchwała nr 14/2014/2015
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie:

określenia szczegółowych warunków
będących podstawą kwalifikacji kandydatów
na stacjonarne studia II. stopnia na kierunku Wzornictwo
na rok akademicki 2015/2016

Działając na podstawie Uchwały nr 40 Senatu ZUT w Szczecinie z 26 maja 2014 r.
w

sprawie

warunków

i

trybu

rekrutacji

oraz

form

studiów

wyższych

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku
akademickim 2015/2016,
§ 1.
Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie określa szczegółowe warunki będące podstawą
kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Wzornictwo na
rok akademicki 2015/2016.
§. 2
Szczegółowe warunki będące podstawą rekrutacji na stacjonarne studia II. stopnia na
kierunku Wzornictwo na rok akademicki 2015/2016 stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.
D Z I E K A N

Wydziału Budownictwa i Architektury

dr hab. inż. Maria Kaszyńska
profesor nadzwyczajny

Załącznik

(do uchwały Rady WBiA ZUT w Szczecinie nr 14 z dn. 21.01.2015 r.)

Podstawy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia II stopnia
na kierunku Wzornictwo, na rok akademicki 2015/2016.
§1
Kandydatem na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Wzornictwo może być absolwent
studiów wyższych posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub
równorzędny.
§2
Przyjęcie na studia II. stopnia na kierunku Wzornictwo następuje w drodze postępowania
rekrutacyjnego, składającego się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu portfolio, którego
zawartość stanowi osiem do piętnastu prac reprezentatywnych dla ukończonego kierunku
studiów lub praktyki zawodowej. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa
Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na kierunek Wzornictwo.
§3
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zweryfikowanie, czy kandydat posiada wiedzę,
umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podjęcie studiów II stopnia na kierunku
Wzornictwo. W przypadku kandydatów wymienionych w §7 podczas rozmowy
kwalifikacyjnej kandydat przedstawia zrealizowane zadanie projektowe zamieszczone na
stronie Katedry Wzornictwa przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną .
§4
Kandydat, który ukończył studia w dziedzinie wzornictwa: w specjalnościach takich jak:
wzornictwo, wzornictwo przemysłowe, projektowanie form przemysłowych, projektowanie
produktu, projektowanie ubioru, komunikacja wizualna - podstawą kwalifikacji na studia
drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów(pierwszego lub
drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).
W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia
ocen ze studiów określona przez uczelnie wydającą dyplom.
§5
Kandydat, który ukończył studia pokrewne, zawierające kształcenie plastyczne i projektowe,
jak na przykład architektura, architektura wnętrz, projektowanie krajobrazu czy projektowanie
mebli, prezentuje projekt dyplomowy, prace projektowe wykonane w trakcie studiów,
ewentualnej praktyki zawodowej, wybrane prace plastyczne.
§6
Kandydat, który nie ukończył studiów, o których mowa w §4 i §5, a którego poświadczona
praktyka zawodowa związana jest z dziedziną sztuk projektowych, powinien zaprezentować
własne zawodowe prace projektowe w formie portfolio.
§7
Kandydat, który nie ukończył studiów, o których mowa w §4 i §5, nie posiada również praktyki
zawodowej, o której mowa w §6 prezentuje prace projektowe zbliżone do projektów
realizowanych w trakcie studiów w dziedzinie wzornictwa.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prezentuje zadanie projektowe, które ma na celu
zweryfikowanie predyspozycji kierunkowych kandydata. Zadanie jest zamieszczone na stronie
Katedry Wzornictwa na dwa miesiące przed terminem postępowania rekrutacyjnego.

§8
Przyjmuje się następującą, maksymalną punktację za poszczególne elementy postępowania
rekrutacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna - 70 punktów, przegląd portfolio - 30 punktów.
W przypadku kandydata, o którym jest wzmianka w §7 rozmowa kwalifikacyjna wraz
z zadaniem projektowym – 70 punktów, portfolio – 30 punktów.
Kandydat może zatem uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt. Pozytywny wynik postępowania
rekrutacyjnego oznacza uzyskanie łącznie za oba elementy minimum 50 pkt., przy czym w obu
elementach postępowania rekrutacyjnego kandydat musi uzyskać przynajmniej połowę
maksymalnej liczby punktów.

D Z I E K A N

Wydziału Budownictwa i Architektury

dr hab. inż. Maria Kaszyńska
profesor nadzwyczajny

