
Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rysunku  
składa się z:  
a. sprawdzianu z rysunku,  
b. sprawdzianu z malarstwa,  
c. sprawdzianu kierunkowego połączonego z prezentacją prac rysunkowych, malarskich  
i kierunkowych, wykonanych podczas wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego  
oraz prac wykonanych poza sprawdzianem kwalifikacyjnym.  
 
2. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa trzy dni i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku  
i sprawdzianem z malarstwa, które organizowane są w tym samym dniu. W drugim dniu 
sprawdzianu odbywa się praktyczny sprawdzian kierunkowy, a trzeciego dnia następuje 
rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją wszystkich prac wykonanych podczas całego  
sprawdzianu i prac domowych kierunków wskazanych wyżej.  
 
3. Sprawdzian kierunkowy polega na wykonaniu jednej lub więcej prac malarskich oraz  
rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji prac sporządzonych poza sprawdzianem 
kwalifikacyjnym (5 prac malarskich oraz 5 prac rysunkowych) i prac zrealizowanych podczas 
całego sprawdzianu kwalifikacyjnego. Techniki dopuszczalne to: tempera, akryl lub akwarela 
na białym kartonie o wymiarach 100 x 70 cm lub olej na płótnie o wymiarach 100 x 70 cm 
zagruntowanym na biało. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w 
określonej dyscyplinie: zdolność obserwacji, wrażliwość na kolor, refleksje,  
kreacje.  
 
4. Rozmowa kwalifikacyjna i prezentacja prac przez kandydata ma na celu weryfikację jego  
zdolności intelektualnych, wiedzy o sztuce oraz kulturze zwłaszcza w kontekście  
prezentacji pracy kierunkowej.  
 
5. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać  
łącznie od 0 do 45 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z 
poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać 
maksymalnie:  
a. za sprawdzian z rysunku - do 10 punktów, b. za sprawdzian z malarstwa - do 10 punktów 
C. za sprawdzian praktyczny kierunkowy - do 20 punktów, a za rozmowę kwalifikacyjną -  
do 5 punktów.  
 
6. Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany  
jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu  
kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7. 
 
 7. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów)  
oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.  
 
8. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie  
otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).  
 


