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WŁADZE UCZELNI I WYDZIAŁU W KADENCJI 2016-2020

REKTOR, PROREKTORZY
JM Rektor Politechniki Śląskiej
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Prorektor ds. Ogólnych
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem
Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. inŜ. Arkadiusz MęŜyk
prof. dr hab. inŜ. Marek Pawełczyk
prof. dr hab. inŜ. Bogusław Łazarz
dr hab. inŜ. Tomasz Trawiński, prof. PŚ
prof. dr hab. inŜ. Janusz Kotowicz

DZIEKANI, PRODZIEKANI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
KIEROWNICY KATEDR
Dziekan Wydziału Architektury
Prodziekan ds. Nauki
Prodziekan ds. Studenckich
Prodziekan ds. Organizacji

dr hab. inŜ. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
dr hab. inŜ. arch. Michał Stangel, prof. nzw. Pol.Śl.
dr hab. inŜ. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ
dr hab. inŜ. arch. Krzysztof Rostański, prof. nzw. Pol.Śl.

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (RAr1)
Kierownik Katedry – prof. dr hab. inŜ. arch. Krzysztof Gasidło, prof. zw. Pol.Śl.
Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i UŜyteczności Publicznej (RAr2)
Kierownik Katedry – dr hab. inŜ. arch. Beata Majerska-Pałubicka
Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAr3)
Kierownik Katedry – prof. dr hab. inŜ. arch. Jan Rabiej, prof. nzw. Pol.Śl.
Katedra Sztuk Pięknych i UŜytkowych (RAr4)
Kierownik Katedry – dr hab. inŜ. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. nzw. Pol.Śl.
Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze (RAr5)
Kierownik Katedry – dr hab. inŜ. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
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FORMY STUDIÓW
Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku akademickim 2019/2020
prowadzone będą następujące formy studiów:
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Architektura – 4-letnie
(8 semestrów), inŜynierskie, w jęz. polskim,
2. studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz – 3-letnie
(6 semestrów), licencjackie, w jęz. polskim,
3. studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architektura – 1,5-letnie (3 semestry),
magisterskie, w jęz. polskim,
4. studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architektura – 1,5-letnie (3 semestry),
magisterskie, w jęz. angielskim,
5. studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz – 2-letnie
(4 semestry), magisterskie, w jęz. polskim,
6. studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architektura – 2-letnie (4 semestry),
magisterskie, w jęz. polskim.
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura otrzymują tytuł zawodowy inŜyniera
architekta z moŜliwością kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz otrzymują tytuł zawodowy
licencjata z moŜliwością kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Architektura otrzymują tytuł zawodowy magistra
inŜyniera architekta.
Absolwenci studiów II stopnia otrzymują na kierunku Architektura Wnętrz tytuł zawodowy
magistra.
Orientacyjne limity miejsc w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych formach
studiów:
1. studia stacjonarne I stopnia na kierunku Architektura w jęz. polskim – 130 miejsc,
2. studia stacjonarne I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz – 33 miejsca,
3. studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura – 100 miejsc,
4. studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura w jęz. angielskim – 30 miejsc,
5. studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz – 27 miejsc,
6. studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Architektura – 100 miejsc.
Z dniem 1 października 2016 r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie
wyŜszym. Nowelizacja ta m.in. uchyliła przepis zobowiązujący uczelnie publiczne do określania
liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej, jak równieŜ obowiązek składania przez kandydatów na studia stacjonarne w uczelni
publicznej oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Kandydaci będą kwalifikowani w ramach jednej,
ogólnej liczby miejsc na danym kierunku studiów niezaleŜnie od tego, czy jest to ich jedyny
(pierwszy) czy kolejny podejmowany kierunek.
Władze Wydziały Architektury zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian limitów
miejsc na poszczególnych formach studiów w ramach całościowej puli miejsc
przewidzianej dla Wydziału Architektury, w toku postępowania rekrutacyjnego,
zaleŜności od wyników rekrutacji.
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INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu, którego zasady omówione są szczegółowo
dla kaŜdej formy studiów oddzielnie w dalszej części Informatora. O kolejności przyjmowania
kandydatów decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Decyzję o przyjęciu
kandydata na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr hab. inŜ. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ
Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr hab. inŜ. arch. Krzysztof Rostański, prof. nzw. Pol.Śl.
dr hab. inŜ. arch. Beata Kucharczyk-Brus – kierownik Zespołu
Technicznego
dr inŜ. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja
Julia GiŜewska – przewodnicząca Samorządu Studenckiego WA
TERMINY
Egzaminy konkursowe na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędą się
w następujących terminach:
• na studia I stopnia na kierunku Architektura: 26 czerwca 2019 r.
• na studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz: 27 – 28 czerwca 2019 r.
• na studia II stopnia: 03 lipca 2019 r.
OPŁATY
Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: opłata w wysokości 150,- zł
powinna zostać wniesiona przed upływem terminu określonego w terminarzu procesu
rekrutacji, na indywidualne konto wygenerowane podczas rejestracji w systemie SOREK.
MOśLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA NA CZAS EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Na czas egzaminów wstępnych istnieje moŜliwość zakwaterowania kandydatów oraz osób
towarzyszących w Domu Studenckim „Rzepicha” (lub innym) po uprzedniej rezerwacji,
dokonanej nie później niŜ na trzy dni przed planowanym terminem pobytu. Rezerwacji
dokonać moŜna osobiście lub poprzez system elektronicznej rejestracji kandydata SOREK.
Telefon do kierowniczki akademika „Rzepicha”: 32 237 25 03. W pokojach przygotowany
będzie zestaw pościeli. Portiernia działa przez całą dobę. Akademik „Rzepicha” dysponuje:
pokojami jedno-, dwu- i trzy-osobowymi. Łazienki dostępne są na korytarzach. Na kaŜdym
poziomie dostępna jest kuchnia. Opłaty za nocleg: od 30 do 36 zł brutto za dobę.
WYNIKI
Po egzaminach konkursowych zostaną wygenerowane listy rankingowe kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia. Ostateczne listy osób przyjętych na studia ogłoszone zostaną:
studia stacjonarne I oraz stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – 19 lipca 2019 r.
UWAGA:
W harmonogramie rekrutacji Politechniki Śląskiej przewidziana jest moŜliwość przeprowadzenia
rekrutacji na Wydział Architektury w drugim naborze na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
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OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W roku 2019 nabór na studia przeprowadzany jest na podstawie UCHWAŁY Nr 39/2018
Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz
terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice
Śląskiej w roku akademickim 2019/2020 (uchwała dostępna na stronie internetowej
www.polsl.pl, w zakładce kandydat: https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK/Strony/Akty
prawne.aspx), z której wynotowano następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego
obowiązujące kandydatów na Wydział Architektury:
§1
1. Na studia I stopnia moŜe być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz
spełnia kryteria przyjęć określone w § 3 ÷ 4.
2. Na studia II stopnia moŜe być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje
pierwszego stopnia i spełnia kryteria przyjęć określone w § 9 – Kryteria przyjęć na studia II
stopnia na Wydziale Architektury.
§2
1. Rekrutacja na Wydział Architektury przeprowadzana jest zgodnie z ustalonym przez
rektora harmonogramem naboru na semestr zimowy, na studia I i II stopnia, w terminie od
6 maja do 27 września 2019 roku.
2. Kandydaci na I rok studiów I i II stopnia przyjmowani są na kierunki Architektura oraz
Architektura Wnętrz w ramach liczby miejsc na tych kierunkach.
3. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz
danej formy studiów jest zakwalifikowanie się wystarczającej liczby kandydatów,
tworzących co najmniej grupę studencką, określoną odrębnymi przepisami.
4. Rektor, w drodze zarządzenia, ustala procedurę rekrutacji na studia I i II stopnia.
5. Student Politechniki Śląskiej danego wydziału, kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz
danej formy studiów nie moŜe zostać przyjęty na ten sam wydział, kierunek, poziom i profil
kształcenia.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§3
Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyraŜany jest w punktach.
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego
uzyskanych.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin
maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się
pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na
poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, i zamienia się je na
punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4.
Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę
oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych
kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4. Pod uwagę brana
jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego
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7. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które moŜna
było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.
8. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009 przedmioty,
które moŜna było zdawać tylko na jednym poziomie, dla poziomu rozszerzonego traktuje
się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyniku
egzaminu z poziomu podstawowego, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.
9. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali poprzez ponowne
przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym traktuje się jak
zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
10. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo
odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek
Architektura oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury
wnętrz na kierunek Architektura Wnętrz.
11. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa UCHWAŁA Nr
IX/87/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad
przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia
rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, która stanowi
co następuje:
• laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: Artystycznej, Historycznej, Fizycznej,
Językowych, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych, Innowacji Technicznych i Wynalazczości – na kierunek
architektura i kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu
odpowiednio z predyspozycji do studiów architektonicznych lub z predyspozycji do
studiów w zakresie architektury wnętrz. Na kierunku architektura kandydaci, którzy
zaliczyli sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych, otrzymują
dodatkowo 100 pkt. Nie dolicza się wówczas punktów dodatkowych za matematykę z
egzaminu maturalnego,
• podstawą uzyskania uprawnień określonych powyŜej jest przedłoŜenie oryginału
właściwego dokumentu
• z uprawnień określonych powyŜej mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku
uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
12. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia I stopnia na danym kierunku
studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
został podwyŜszony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), uwzględnia
się podwyŜszony wynik w odniesieniu do tego kierunku studiów. Kandydat składa pisemny
wniosek do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do czasu zakończenia rekrutacji
określonego w harmonogramie. Wnioski złoŜone po tym terminie zostaną pozostawione
bez rozpatrzenia.
§4
1. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek Architektura brany jest pod uwagę,
oprócz sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych, wynik egzaminu
maturalnego wyłącznie z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
obliczony zgodnie z wzorem:
Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr
gdzie:
Wm
Wmp
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– liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,
– liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,

Wmr

– liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom
rozszerzony.

2. Całkowitą liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym
określa się następująco, dla poszczególnych kierunków studiów:
Dla kierunku Architektura (równieŜ specjalność w jęz. angielskim), studia stacjonarne I
stopnia:
Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych oraz wynik egzaminu
maturalnego z matematyki.
P = Pspar+ Wm
gdzie:
P
– liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspar
– liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu z predyspozycji do studiów
architektonicznych,
– liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki.
Wm
Dla kierunku Architektura Wnętrz, studia stacjonarne I stopnia:
P = P1 + P2
gdzie:
P
P1
P2

– liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
– liczba punktów uzyskanych z etapu I sprawdzianu z predyspozycji do studiów
w zakresie architektury wnętrz,
– liczba punktów uzyskanych z etapu II – dotyczy kandydatów którzy uzyskali
w etapie I minimalną liczbę punktów, określoną przez Wydziałową Komisję
Rekrutacyjną.

3. Dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową (IB) oraz dla kandydatów na studia
z tzw. „starą maturą” stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości
na punkty:
Ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

Liczba punktów
100
90
85
50
30

Ocena
excellent (7)
very good (6)
good (5)
satisfactory (4)
mediocre (3)
poor (2)
very poor (1)

Liczba punktów
Poziom SL
Poziom HL
100
100
90
100
85
100
50
85
30
50
20
30
15
-

Poziom SL – poziom podstawowy
Poziom HL – poziom rozszerzony

§5
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie
na studia I stopnia pod warunkiem, Ŝe:
• ich świadectwo dojrzałości, składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
nie wymaga na mocy umów międzynarodowych wydania zaświadczenia z kuratorium

9

oświaty o równowaŜności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem
dojrzałości,
• ich świadectwo dojrzałości, nieobjęte umowami międzynarodowymi jest poświadczone
zaświadczeniem z kuratorium oświaty o równowaŜności uzyskanego za granicą
świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości.
2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia I stopnia za granicą mogą ubiegać się o
przyjęcie na studia II stopnia pod warunkiem, Ŝe:
• ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów
międzynarodowych,
• ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu
przez radę wydziału uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w
określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w
nostryfikowanym dyplomie.
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 podlegają pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na
danym kierunku.
§6
Warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa Rozporządzenie
MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406 z późn. zm.) oraz stosowne zarządzenie Rektora
Politechniki Śląskiej.
§7
Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia
się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb.
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji
indywidualnie dla kaŜdego niepełnosprawnego kandydata.
§8
1. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów
Wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej Wydziałowe
Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
2. Działalność Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych koordynuje Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie Politechniki Śląskiej.
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od
decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych złoŜonych w terminie do 14 dni od daty
doręczenia decyzji. Podstawą odwołania moŜe być jedynie wskazanie naruszenia warunków
i trybu rekrutacji na studia.
4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor.
§9
Kryteria przyjęć na studia II stopnia na Wydziale Architektury:
Dla kierunku Architektura, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura powinien
posiadać kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do
kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, określone w efektach
kształcenia (https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK/Efekty ksztacenia dla poszczeglnych
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kierunkw studi/RAr_Architektura_st I.pdf) dla I stopnia studiów kierunku Architektura,
prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, potwierdzone dyplomem
inŜyniera architekta lub inŜyniera budownictwa specjalności budowlano-architektonicznej, a w
szczególności:
• posiadać wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych,
budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz
projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
• znać przepisy techniczno-budowlane, a takŜe metody organizacji i przebiegu procesu
inwestycyjnego,
• posiadać umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka
zgodnie z jego potrzebami uŜytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych)
oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, uŜytkowe i techniczne,
• posiadać znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu
inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
• znać język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy.
Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata na studia II stopnia na kierunku Architektura:
1. Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów
uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:
Etap I
– ostateczny wynik studiów I stopnia,
Etap II
– pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i
urbanistyki,
Etap III – ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złoŜonego portfolio.
2. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w etapie II jest uzyskanie w poprzednim etapie
minimalnej ilości punktów ustalonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
3. Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, których ostateczny wynik
studiów I stopnia wynosi 5,0 otrzymują w II etapie maksymalną ilość punktów i są
zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury
i urbanistyki.
4. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na II stopień absolwentów specjalności
Budowlano-Architektonicznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu z
predyspozycji do studiów architektonicznych.

Dla kierunku Architektura Wnętrz, studia stacjonarne II stopnia:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz
powinien posiadać kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do
kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, określone w efektach
kształcenia (https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1DSSK/Efekty ksztacenia dla poszczeglnych kierunkw studi/RAr_Architektura wnetrz_st I prakt
yczny.pdf) dla I stopnia studiów kierunku Architektura Wnętrz, prowadzonego na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:
• posiadać gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego
kształtowania najbliŜszego otoczenia człowieka,
• być przygotowanym do podejmowania zadań projektowych łączących wartości
formalne, uŜytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,
• być przygotowanym do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie
architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
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•
•

posiadać umiejętności komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy
zespołowej,
znać język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z
zakresu architektury wnętrz.

Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata na studia II stopnia na kierunku Architektura
Wnętrz:
1. Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów
uzyskanych w wyniku dwuetapowego procesu rekrutacji:
Etap I
– ostateczny wynik studiów I stopnia,
Etap II
– rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
2. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w etapie II jest uzyskanie w poprzednim etapie
minimalnej ilości punktów, ustalonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
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PROCEDURA REKRUTACJI
Rekrutacja na Politechnice Śląskiej prowadzona jest za pomocą Systemu Obsługi Rekrutacji
(zwanego w skrócie SOREK). Do skorzystania z systemu wymagane jest połączenie z siecią
Internet, przeglądarka WWW (z włączoną obsługą cookies i odblokowanymi wyskakującymi
okienkami), czytnik dokumentów w formacie pdf (zalecany Adobe Acrobat Reader) i
drukarka.
W trakcie rejestracji kandydaci będą zobowiązani do podania adresu poczty elektronicznej i
numeru telefonu kontaktowego. Kandydaci, którzy nie mają technicznych moŜliwości
elektronicznej rejestracji, mogą dokonać rejestracji w siedzibie Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej.
W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej kandydat moŜe aplikować na więcej niŜ jeden kierunek
studiów na Politechnice Śląskiej, w ramach jednego naboru. Rejestrując się w Systemie
Obsługi Rekrutacji SOREK, moŜna zatem wybrać jeden kierunek studiów – podstawowy – na
aplikowaniu na który najbardziej nam zaleŜy, a takŜe do trzech kierunków tzw. kolejnego
wyboru. Aby uzyskać moŜliwość kwalifikacji na Wydział Architektury wybór kierunku
Architektura lub Architektura Wnętrz (takŜe w wyborze tzw. kolejnym) wiąŜe się z
koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 150,-zł oraz uczestnictwa w egzaminach
wstępnych zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
1. Kandydat na studia na Wydziale Architektury zgłasza się do postępowania
kwalifikacyjnego poprzez:
a) Rejestrację w internetowym systemie rekrutacyjnym SOREK w nieprzekraczalnych
terminach:
o Na studia I stopnia – do dnia 24 czerwca 2019 r.
o Na studia II stopnia – do dnia 01 lipca 2019 r. (UWAGA: ostateczny termin
rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek
Architektura, będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej,
w specjalizacji Budowlano-Architektonicznej i w związku z tym zdających
sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych – 24 czerwca 2018 r.)
Dla kaŜdego rejestrującego się kandydata zakładane jest wyłącznie jedno indywidualne
konto w systemie. NaleŜy zapamiętać nazwę konta i hasło dostępu, poniewaŜ tylko w
ten sposób kandydat moŜe uzyskać dostęp do swojego konta. W przypadku utraty
nazwy konta lub hasła dostępu naleŜy skorzystać z procedury odzyskiwania hasła
dostępnej poprzez stronę:
https://sorek.polsl.pl/kandydat.rejestracja/RecoverPasswd.aspx.
Zakładając konto proszę zwrócić szczególną uwagę by poprawnie podać imię,
nazwisko oraz numer PESEL. System nie umoŜliwia późniejszej edycji tych danych.
Zmiany moŜna dokonać wyłącznie pisząc na adres pomoc.kandydat@polsl.pl.
W trakcie rejestracji kandydat wypełniając kwestionariusz osobowy podaje swoje dane
osobowe, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz wskazuje kierunek studiów, na który kandyduje.
oraz:
b) Wniesienie opłaty egzaminacyjnej na indywidualne konto wygenerowane podczas
rejestracji elektronicznej w systemie SOREK w nieprzekraczalnych terminach do
dnia 24 czerwca 2019 r. lub 01 lipca 2019 r. (w przypadku niezaksięgowania opłaty w
systemie dowód opłaty rekrutacyjnej naleŜy okazać w dniu przystąpienia do egzaminu
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kwalifikacyjnego, a następnie dołączyć do zestawu dokumentów składanych Komisji
Rekrutacyjnej w przypadku zakwalifikowania kandydata do przyjęcia).
c) Udział w egzaminach konkursowych w terminach wyznaczonych dla poszczególnych
kierunków i rodzajów studiów, opisanych w dalszej części informatora w zakładce:
HARMONOGRAM REKRUTACJI.
d) Uzupełnienie w internetowym systemie rekrutacyjnym SOREK ocen z egzaminu
maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
Kandydaci w ramach rejestracji w systemie SOREK mają moŜliwość wprowadzenia
swoich ocen z egzaminu maturalnego po otrzymaniu świadectwa.
Oceny z egzaminu maturalnego zdawanego wg nowych zasad zostaną zweryfikowane
w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Kandydaci są zobowiązani do wprowadzenia
ocen na podstawie otrzymanego świadectwa.
e) W przypadku zakwalifikowania kandydata do przyjęcia – złoŜenie dokumentów
wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym w nieprzekraczalnych terminach
wyznaczonych harmonogramem rekrutacji Politechniki Śląskiej, opisanych w dalszej
części informatora w zakładce: HARMONOGRAM REKRUTACJI.
2. System internetowej rejestracji kandydatów SOREK działa od dnia 06 maja 2019 r. (godz.
12:00) pod adresem https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat.
a. Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.
b. W celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz oraz wyraŜa zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek studiów.
c. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiąŜącą po wprowadzeniu przez kandydata
wszystkich niezbędnych danych.
d. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej nie ponosi odpowiedzialności za
niemoŜność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi
przeciąŜeniami serwerów. W przypadku braku moŜliwości rejestracji kandydat zgłasza
się osobiście w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Gliwice, ul. Akademicka
7, p. 105).
3. Dokumentacja, o której mowa w punkcie 1e, składana jest przez kandydata osobiście
i powinna zawierać:
a. Podanie wygenerowane w systemie elektronicznej rejestracji.
b. Kserokopię dowodu osobistego (powiększona kserokopia obu stron) lub (w przypadku
cudzoziemców) innego dokumentu potwierdzającego toŜsamość – oryginał dokumentu
kandydat przedkłada do wglądu.
c. Aktualną fotografię kandydata. BliŜsze informacje dotyczące zdjęć na stronach:
https://rekrutacja.polsl.pl/_faq/ oraz https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjeciedo-dowodu-lub-paszportu.
d. Dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
(w przypadku, gdy opłata nie została automatycznie zaksięgowana w systemie).
e. Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat
przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą,
składają kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na
język polski, dodatkowo składają zaświadczenie potwierdzające, Ŝe świadectwo
maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyŜsze do
kaŜdego typu szkół wyŜszych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja
wydająca świadectwo. Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeŜeli informacja znajduje się
na świadectwie. Kandydaci z tzw. „starą maturą” powinni złoŜyć dodatkowo kserokopię
świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa kandydat przedkłada do
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wglądu), jeŜeli stanowi ono odrębny dokument (przy czym jako „starą maturę” naleŜy
rozumieć egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w liceach oraz do roku 2005 w
technikach).
f. Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są do dostarczenia kserokopii dyplomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał dyplomu kandydat przedkłada do
wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą
Polski, w języku innym niŜ polski lub angielski, składają oryginał dyplomu
zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oraz jego tłumaczenie na język polski,
potwierdzone przez upowaŜnione osoby lub instytucje. Kandydaci ci składają równieŜ
dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń) w wersji
angielskiej lub jego tłumaczenie na język polski.
UWAGA:
⇒ Dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia.
⇒ Dokumenty naleŜy składać w przezroczystych koszulkach PVC formatu A4,
z moŜliwością wpinania ich do segregatora, a nie w białej, papierowej, zawiązywanej
teczce.
⇒ Poświadczenia za zgodność dokumentów, po ich weryfikacji, dokonuje na miejscu
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniu złoŜenia przez kandydata kompletu
dokumentów. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy kandydat
rekrutuje się przez pełnomocnika) moŜliwe jest potwierdzenie dokumentów w terminie
wcześniejszym lub przez pracownika dowolnego dziekanatu na Politechnice Śląskiej.
⇒ Dokumenty naleŜy składać osobiście. W przypadku, gdy kandydat korzysta z
procedury rekrutacji przez pełnomocnika, do kompletu dokumentów powinno zostać
dołączone dodatkowo stosowne pełnomocnictwo.
⇒ JeŜeli kandydat nie złoŜy dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony
z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek.
Kandydat na studia II stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co powinno mieć
potwierdzenie w opisie efektów kształcenia lub suplemencie dyplomu ukończenia studiów I
stopnia.
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PROCEDURA REKRUTACJI – CUDZOZIEMCY
Zasady podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów na Politechnice Śląskiej
określone zostały Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2017 roku, Nr
63/16/17.
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia:
1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub
korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a takŜe
członkowie ich rodzin, jeŜeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt czasowy w związku z następującymi okolicznościami: w celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127), w celu połączenia z rodziną (art.
159 ust. 1) lub w związku z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
udzielonym przez inne państwo członkowskie UE (art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.)),
6. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
7. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo
stałego pobytu,
8. obywatele UE/EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na
pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów potwierdzone stosownym oświadczeniem,
9. posiadacze waŜnej Karty Polaka, chyba Ŝe Karta została uzyskana w czasie trwania studiów
- wówczas o zmianie sposobu finansowania decyduje rektor na wniosek zainteresowanego.
Cudzoziemcy spełniający jeden z warunków przedstawionych powyŜej mogą
podejmować i odbywać studia zarówno na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jak
i w trybie oraz na warunkach innych niŜ obywatele RP (tzn. na zasadach odpłatności, rekrutując
się przez formularz DreamApply). Wybierając tryb i warunki podejmowania studiów
obowiązujący obywateli RP, mają prawa i obowiązki jak obywatele polscy, w związku z czym
podlegają zasadom rekrutacji opisanym w punkcie: PROCEDURA REKRUTACJI. Ogólne
zasady rekrutacji:
• Kandydaci aplikują na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Architektury przez
System Obsługi Rekrutacji SOREK: https://sorek.polsl.pl/kandydat; podczas rejestracji
niezbędna jest pomoc Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ze względu na konieczność
indywidualnego wygenerowania nr PESEL,
• Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,-zł na indywidualne konto
wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej,
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Kandydaci uczestniczą w sprawdzianie z predyspozycji do studiów architektonicznych
lub do studiów w zakresie architektury wnętrz, zgodnie z harmonogramem rekrutacji,
Kandydaci, którzy aplikują na studia prowadzone w języku polskim muszą mieć
potwierdzoną znajomość języka przez:
o certyfikat zewnętrzny,
o wynik egzaminu ze znajomości języka przeprowadzonego w Kolegium Języków
Obcych Politechniki Śląskiej,
o rozmowę z Komisją Egzaminacyjną podczas egzaminu wstępnego; Komisja moŜe
wydać oświadczenie: „Zakwalifikowany do studiowania w języku polskim”,
Kandydaci, którzy aplikują na studia prowadzone w języku angielskim powinni
legitymować się międzynarodowym certyfikatem znajomości tego języka co najmniej
na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka są równieŜ świadectwa, dyplomy
lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej,
w której były prowadzone zajęcia w języku angielskim.
Wszystkie dostarczane dokumenty kandydatów, którzy aplikują na studia prowadzone
w języku polskim muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego, potwierdzone przez upowaŜnione osoby, opatrzone pieczęcią apostille,
Wszystkie dostarczane dokumenty kandydatów, którzy aplikują na studia prowadzone
w języku angielskim (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne,
dokument toŜsamości) wydane w języku innym niŜ angielski lub polski powinny być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub polski,
potwierdzone (zalegalizowane) przez upowaŜnione jednostki, opatrzone pieczęcią
apostille,
Studenci nie płacą za studia na Wydziale Architektury.

Cudzoziemcy nieuprawnieni do korzystania z systemu rekrutacyjnego SOREK mogą
aplikować na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Architektury w języku polskim lub na
studia I stopnia prowadzone na kierunku Architektura w języku angielskim, przez formularz:
https://apply.polsl.pl/. Ogólne zasady rekrutacji:
• Kandydaci wnoszą opłatę kwalifikacyjną na konto Uczelni w wysokości 40 euro,
• Kandydaci uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z harmonogramem
rekrutacji dla cudzoziemców, określonym w formularzu DreamApply, tj. do dnia
01.07.2019 r.,
• Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia portfolio prac w zaleŜności od rodzaju
studiów, na które aplikują:
o Na studia I stopnia na kierunku Architektura (prowadzone w języku polskim) –
portfolio prac rysunkowych w technice dowolnej, w liczbie 10 sztuk (5 prac o
tematyce ogólnej, 5 o tematyce związanej z architekturą). Format prac 50 cm x 70
cm. Do portfolio naleŜy załączyć referencje podpisane przez dwóch nauczycieli
rysunku: jednego z ukończonej szkoły średniej i jednego z kursu dokształcającego w
zakresie rysunku. Dokumenty wystawione przez pracowników instytucji i
przedsiębiorstw naleŜy opatrzyć stosowną pieczątką. Kandydaci będący laureatami
finalistami lub wyróŜnionymi w konkursach o tematyce zbliŜonej do kierunku
studiów powinni dołączyć skany dokumentów potwierdzających ten fakt.
o Na studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz (prowadzone w języku
polskim) – portfolio prac plastycznych, w liczbie 10 sztuk (5 rysunkowych, 5 prac
malarskich). Format prac 50 cm x 70 cm. Do portfolio naleŜy załączyć referencje
podpisane przez dwóch nauczycieli rysunku: jednego z ukończonej szkoły średniej i
jednego z kursu dokształcającego w zakresie rysunku. Dokumenty wystawione
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przez pracowników instytucji i przedsiębiorstw naleŜy opatrzyć stosowną pieczątką.
Kandydaci będący laureatami finalistami lub wyróŜnionymi w konkursach o
tematyce zbliŜonej do kierunku studiów powinni dołączyć skany dokumentów
potwierdzających ten fakt.
o Na studia II stopnia na kierunku Architektura (prowadzone w języku polskim lub
angielskim) – portfolio w formacie A3 prac projektowych i innych osiągnięć,
zgodnie
z
opisem
w
punkcie
SZCZEGÓŁOWE
KRYTERIA
EGZAMINACYJNE p. IV.3 (poniŜej, str. 25),
 Na studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz (prowadzone w języku
polskim) – portfolio w formacie A3 prac projektowych i innych osiągnięć, zgodnie z
opisem w punkcie SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA EGZAMINACYJNE p. V.2
(poniŜej, str. 27).
Skany powyŜszych dokumentów i prac na potrzeby rekrutacji naleŜy załączyć w formacie JPG
lub PDF (kompresja 10%, rozdzielczość 300 dpi) przez formularz: https://apply.polsl.pl/.
Oryginały naleŜy złoŜyć w Dziekanacie Wydziału Architektury wraz z oryginałami świadectw
przed rozpoczęciem roku akademickiego.
• Kandydaci, którzy aplikują na studia prowadzone w języku polskim muszą mieć
potwierdzoną znajomość języka przez:
o certyfikat zewnętrzny,
o wynik egzaminu ze znajomości języka przeprowadzonego w Kolegium Języków
Obcych Politechniki Śląskiej,
o rozmowę z Komisją Egzaminacyjną podczas oceny predyspozycji do studiów;
Komisja moŜe wydać oświadczenie: „Zakwalifikowany do studiowania w języku
polskim”,
• Świadectwa i dyplomy* wydane w języku innym niŜ angielski lub polski powinny być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub polski,
potwierdzone (zalegalizowane) przez upowaŜnione jednostki, opatrzone pieczęcią
apostille,
• Studenci płacą za studia zgodnie z cennikiem opłat za poszczególne formy i kierunki
studiów wskazanym w formularzu rekrutacyjnym.
Aplikacje składane w systemie DreamApply i zaakceptowane przez wydziałowego
koordynatora do spraw rekrutacji cudzoziemców stanowią podstawę do wydania zaświadczenia
o przyjęciu na studia. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor.
Władze Wydziału Architektury zastrzegają sobie prawo do weryfikacji autentyczności
złoŜonych dokumentów oraz prac kandydatów w wybranej przez siebie formie (np. wykonanie
przez kandydata zadanego ćwiczenia klauzurowego) po zgłoszeniu się kandydata na Wydziale.
W przypadku jakichkolwiek pytań naleŜy zwrócić się drogą mailową na adres Biura Wymiany
Akademickiej: study@polsl.pl. lub rd1@polsl.pl.

* JeŜeli dyplom cudzoziemca uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyŜszego stopnia w państwie, w
którego systemie szkolnictwa wyŜszego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on równieŜ do
kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych itp.) w
Polsce. Zagraniczny dyplom moŜe uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce takŜe na podstawie umowy
międzynarodowej. JeŜeli dyplom cudzoziemca nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyŜszego stopnia w
kraju jego uzyskania, a mimo to cudzoziemiec chce kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy przed podjęciem
studiów musi poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyŜszych uzyskanych za granicą.
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HARMONOGRAM REKRUTACJI
Tegoroczny harmonogram rekrutacji i linki do rejestracji dostępne są pod adresem:
https://rekrutacja.polsl.pl/
06.05.2019 r. (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
24.06.2019 r. Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na
studia I stopnia na kierunku Architektura oraz Architektura Wnętrz
24.06.2019 r. Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na
studia II stopnia na kierunku kierunek Architektura, będących absolwentami Wydziału
Budownictwa Politechniki Śląskiej, w specjalizacji Budowlano-Architektonicznej i w związku z
tym zdających sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych
26-28.06.2019 r. Sprawdziany na studia stacjonarne i niestacjonarne dla kandydatów na Wydział
Architektury - dla kandydatów na studia I stopnia oraz dla kandydatów na studia II stopnia
będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, w specjalizacji
Budowlano-Architektonicznej
kierunek Architektura:
26.06.2019 r. sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:
zadanie 1 (godz. 9:00)
zadanie 2 (godz.13:30)
kierunek Architektura Wnętrz:
27.06.2019 r. (godz. 9:00) sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz
- etap I (ocena teczki oraz zadanie 1)
kierunek Architektura Wnętrz: :
28.06.2019 r. (godz. 9:00) sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz
- etap II (zadanie 2 oraz rozmowa kwalifikacyjna; dla kandydatów, którzy zaliczyli etap I)
01.07.2019 r. Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na
studia II stopnia na kierunku Architektura oraz Architektura Wnętrz (za wyjątkiem absolwentów
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, w specjalizacji Budowlano-Architektonicznej)
03.07.2019 r. (godz. 9:00) Sprawdzian z zakresu architektury i urbanistyki dla kandydatów na
kierunek Architektura. Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złoŜonego
portfolio.
03.07.2019 r. (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio dla kandydatów
na kierunek Architektura Wnętrz.
04.07.2019 r. – 08.07.2019 r. Postępowanie kwalifikacyjne
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09.07.2019 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów na studia I stopnia,
zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złoŜenia dokumentów, w tym świadectwa
dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
09.07.2019 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów na studia II stopnia,
zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złoŜenia dokumentów, w tym dyplomu).
Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
11.07.2019 r. (godz. 15:00)* Ostateczny termin złoŜenia kompletu dokumentów przez
kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia. (* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię
zgodnie z procedurą rekrutacji, osobiście lub przez pełnomocnika)
12.07.2019 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia oraz II listy kandydatów na
studia I stopnia, zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złoŜenia dokumentów, w tym
świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na
studia.
12.07.2019 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia oraz II listy kandydatów na
studia II stopnia, zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złoŜenia dokumentów, w tym
dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
16.07.2019 r. (godz. 15:00)* Ostateczny termin złoŜenia kompletu dokumentów przez
kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia. (* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię
zgodnie z procedurą rekrutacji, osobiście lub przez pełnomocnika)
17.07.2019 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia oraz III listy kandydatów na
studia I stopnia, zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złoŜenia dokumentów, w tym
świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na
studia.
17.07.2019 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia oraz III listy kandydatów na
studia II stopnia, zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złoŜenia dokumentów, w tym
dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
18.07.2019 r. (godz. 15:00)* Ostateczny termin złoŜenia kompletu dokumentów przez
kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia. (* Dostarczenie dokumentów na
Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji, osobiście lub przez pełnomocnika)
19.07.2019 r. (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy
nieprzyjętych na studia.
22.07.2019 r. (godz. 12:00) Ogłoszenie informacji o kierunkach dysponujących wolnymi
miejscami; rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów wyłącznie na kierunki
dysponujące wolnymi miejscami.
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA EGZAMINACYJNE

I. Studia pierwszego stopnia (stacjonarne), kierunek: Architektura
Język wykładowy: polski
Kandydaci na I rok studiów I stopnia (inŜynierskich) na kierunek Architektura, prowadzony na
Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w języku polskim przyjmowani są na
podstawie wyniku sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych. Sprawdzian z
predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunku Architektura zdają wszyscy
kandydaci na studia I stopnia i przyjmowani są na zasadach obowiązujących w Politechnice
Śląskiej.
1. Cel egzaminu: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na
wykonaniu dwu odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności:
• komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych,
• twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych.
2. Forma egzaminu: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych składa się z
dwóch zadań:
• zadanie plastyczne nr 1 (termin: 26 czerwca 2019 r., środa, godz. 9:00-12:00),
• zadanie plastyczne nr 2 (termin: 26 czerwca 2019 r., środa, godz. 14:00-17:00).
3.
Punktacja: kandydaci otrzymują punkty za kaŜde z zadań, przy czym maksymalna
liczba punktów wynosi odpowiednio:
─ zadanie plastyczne nr 1 – 100 punktów,
─ zadanie plastyczne nr 2 – 100 punktów.
4. Kandydaci na studia I stopnia, przyjmowani są na podstawie sumy punktów uzyskanych
w wyniku:
a) sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych – maksymalnie 200
punktów,
b) egzaminu maturalnego z matematyki – maksymalnie 100 punktów; punkty
przyznawane są zgodnie z zasadami ogólnymi obowiązującymi na Politechnice Śląskiej.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów ze wszystkich etapów.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z
predyspozycji do studiów architektonicznych wynosi 300.
Kandydaci na studia I stopnia na kierunek Architektura zobowiązani są zgłosić się w dniu
egzaminu, 26 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 8:00 przed budynkiem Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 7.
Na egzamin naleŜy przynieść z sobą:
• dowód osobisty,
• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
• deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie moŜe być pokryta
Ŝadnymi rysunkami, ani notatkami,
• klamerki umoŜliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
• przybory do rysunku odręcznego, umoŜliwiające takŜe wykonanie pracy w technice
barwnej (ołówki HB, B do 4B, pisaki, flamastry, kolorowe kredki, pastele),
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•

przybory biurowe pomocnicze: noŜyk modelarski lub noŜyczki, skalówkę, cyrkiel, klej,
taśmę klejącą przeźroczystą, pinezki, zszywacz biurowy itp.

W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak
telefony, smartfony, i-pody, i-pady, tablety, aparaty fotograficzne, mp-4 itp. Wyjątek stanowią
aparaty słuchowe dla osób niedosłyszących.

II. Studia pierwszego stopnia (stacjonarne), kierunek: Architektura Wnętrz
Język wykładowy: polski
Kandydaci na I rok studiów I stopnia (licencjackich) na kierunek Architektura Wnętrz,
prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach przyjmowani są na
podstawie wyniku sprawdzianu z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz.
Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunku Architektura Wnętrz
zdają wszyscy kandydaci na studia I stopnia i przyjmowani są na zasadach obowiązujących
w Politechnice Śląskiej.
1. Cel egzaminu – sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz ma
na celu zbadanie uzdolnień kandydata, takich jak:
• tworzenie i komponowanie form przestrzennych,
• przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,
• operowania skalą i proporcjami obiektu,
• interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów;
2. Forma egzaminu – sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz
składa się z dwóch etapów:
• etap I (termin: 27 czerwca 2019 r., czwartek, godz. 9:00-12:00):
─ zadanie plastyczne nr 1 – interpretacja rysunkowa danego tematu,
─ ocena teczki przedłoŜonej przez kandydata (Teczka zawiera co najmniej 10 prac
plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, w formacie 100x70cm lub
50x70cm),
• etap II (termin: 28 czerwca 2019 r., piątek, godz. 9:00-15:00) – dotyczy kandydatów
którzy uzyskali w I etapie minimalną liczbę punktów, określoną przez Wydziałową
Komisję Rekrutacyjną:
─ zadanie plastyczne nr 2 – ćwiczenie na zadany temat, związany z szeroko
rozumianą problematyką przestrzeni zamkniętej,
─ rozmowa kwalifikacyjna na temat wykonanej pracy,
3. Punktacja – kandydaci otrzymują punkty za kaŜdy z etapów, przy czym maksymalna liczba
punktów w kaŜdym etapie wynosi odpowiednio:
─ etap I – 100 punktów, w tym: zadanie plastyczne nr 1 – 80 punktów, teczka – 20
punktów,
─ etap II – 100 punktów, w tym: zadanie plastyczne nr 2 – 80 punktów, rozmowa
kwalifikacyjna – 20 punktów;
Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w etapie II jest uzyskanie w poprzednim etapie
minimalnej ilości punktów, ustalonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Liczba
punktów uzyskana na etapie I egzaminu zostanie ujawniona w systemie rekrutacji SOREK na
indywidualnym koncie kandydata
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4. Wynik sprawdzianu stanowi suma punktów ze wszystkich etapów. Maksymalna liczba
punków uzyskanych na sprawdzianie z predyspozycji do studiów w zakresie architektury
wnętrz wynosi 200.
Kandydaci na studia I stopnia na kierunek Architektura Wnętrz zobowiązani są zgłosić
się w dniu egzaminu, 27 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 8:00 przed budynkiem
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 7.
Na egzamin naleŜy przynieść z sobą:
• dowód osobisty,
• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
• deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie moŜe być pokryta
Ŝadnymi rysunkami, ani notatkami,
• klamerki umoŜliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
• teczkę z podpisanymi pracami plastycznymi kandydata; teczka powinna zawierać co
najmniej 10 prac formatu 50x70 cm lub 100x70 cm, z czego naleŜy zaprezentować
minimum 5 prac rysunkowych i 5 prac malarskich,
• przybory do rysunku odręcznego, umoŜliwiające takŜe wykonanie pracy w technice
barwnej (ołówki HB, B do 4B, pisaki, flamastry, kolorowe kredki, pastele, farby –
tempera lub akryl), gumki, pędzle,
• przybory biurowe pomocnicze: noŜyk modelarski lub noŜyczki, skalówkę, cyrkiel, klej,
taśmę klejącą przeźroczystą, pinezki, zszywacz biurowy itp.
W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak
telefony, smartfony, i-pody, i-pady, tablety, aparaty fotograficzne, mp-4 itp. Wyjątek stanowią
aparaty słuchowe dla osób niedosłyszących.

III. Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), kierunek:
Architektura
Język wykładowy: polski
Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inŜynierskich I stopnia na kierunku
Architektura oraz Architektura i Urbanistyka, a takŜe absolwenci Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej o specjalności Budowlano-Architektonicznej.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji absolwentów specjalności BudowlanoArchitektonicznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu z predyspozycji do
studiów architektonicznych, biorąc udział w egzaminie według zasad i harmonogramu
obowiązujących wszystkich kandydatów na studia I stopnia, opisanych w punkcie I (powyŜej)
Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się na podstawie trzyetapowego postępowania
rekrutacyjnego:
1. Etap I – maksymalnie 20 punktów; ostateczny wynik studiów I stopnia (ocena wpisana w
dyplomie) przeliczony na punkty, decydujące o pozycji kandydata na liście rankingowej,
według poniŜszego wzoru:
P= D × 4
gdzie:
P – liczba punktów w etapie I postępowania rekrutacyjnego,
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D – ostateczny wynik studiów I stopnia (ocena wpisana w dyplomie).
Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu w etapie II jest uzyskanie w etapie I minimalnej
ilości punktów, ustalonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
2. Etap II – maksymalnie 50 punktów; pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu
architektury i urbanistyki.
Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, których ostateczny wynik
studiów I stopnia wynosi 5,0 (ocena wpisana w dyplomie) otrzymują w II etapie 50
punktów i są zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu
architektury i urbanistyki.
Informacja o sprawdzianie:
Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki ma na celu
zbadanie kwalifikacji uzyskanych na studiach I stopnia oraz kompetencji niezbędnych do
kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura, określonych
w efektach kształcenia dla I stopnia studiów tego kierunku, prowadzonego na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej.
W zakresie pisemnego sprawdzianu mieszczą się wiedza, umiejętności i kompetencje
z zakresu:
• historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii
budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego
i urbanistycznego,
• przepisów techniczno-budowlanych, a takŜe metod organizacji i przebiegu procesu
inwestycyjnego,
• kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami uŜytkowymi
(z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz wymaganiami estetycznymi,
uŜytkowymi i technicznymi,
• znajomości prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego
i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
W trakcie sprawdzianu zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak
telefony, smartfony, i-pody, i-pady, tablety, aparaty fotograficzne, mp-4 itp. Wyjątek
stanowią aparaty słuchowe dla osób niedosłyszących.
3. Etap III – maksymalnie 80 punktów; ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na
podstawie złoŜonego portfolio w formacie A3 zawierającego udokumentowane informacje
dotyczące:
− w części I – trzech wybranych projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów I
stopnia (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole
wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i części graficznej projektu
inŜynierskiego,
− w części II –
o projektów konkursowych, efektów uczestnictwa w warsztatach, projektów
realizowanych na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego
udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),
o innych osiągnięć związanych z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym:
uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje
artykułów naukowych itp.
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− w części III – osiągnięć organizacyjnych i innych (praca w kołach naukowych,
organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, wolontariat itp.).
Informacja o portfolio:
Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, w oprawie miękkiej, spięte trwale wzdłuŜ
krótszego boku, ma zawierać: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko
oraz trzy czytelnie wyodrębnione części tematyczne.
Uwaga: WyróŜnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny
być udokumentowane kopiami dyplomów uzyskanych przez kandydata.
Termin złoŜenia portfolio:
Portfolio naleŜy złoŜyć w dniu sprawdzianu, 03 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 8.00, w holu
budynku Architektury przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.
Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Architektura zobowiązani są zgłosić się
w dniu egzaminu 03 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 8.00, przed budynkiem Wydziału
Architektury, przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.
Na egzamin naleŜy przynieść z sobą:
• dowód osobisty,
• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
• przybory do pisania,
• portfolio.

IV. Studia drugiego stopnia (stacjonarne), kierunek: Architektura
Język wykładowy: angielski
Na studia II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inŜynierskich I stopnia na kierunku
Architektura oraz Architektura i Urbanistyka, a takŜe absolwenci Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej o specjalności Budowlano-Architektonicznej.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji absolwentów specjalności BudowlanoArchitektonicznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu z predyspozycji do
studiów architektonicznych, biorąc udział w egzaminie według zasad i harmonogramu
obowiązujących wszystkich kandydatów na studia I stopnia, opisanych w punkcie I (powyŜej)
Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się na podstawie trzyetapowego postępowania
rekrutacyjnego:
1. Etap I – maksymalnie 20 punktów; ostateczny wynik studiów I stopnia (ocena wpisana
w dyplomie) przeliczony na punkty, decydujące o pozycji kandydata na liście
rankingowej, według poniŜszego wzoru:
P= D × 4
gdzie:
P – liczba punktów w etapie I postępowania rekrutacyjnego,
D – ostateczny wynik studiów I stopnia (ocena wpisana w dyplomie).
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Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu w etapie II jest uzyskanie w etapie I minimalnej
ilości punktów, ustalonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
2. Etap II – maksymalnie 50 punktów; pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z
zakresu architektury i urbanistyki.
Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, których ostateczny wynik
studiów I stopnia wynosi 5,0 (ocena wpisana w dyplomie) otrzymują w II etapie 50
punktów i są zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu
architektury i urbanistyki.
Informacja o sprawdzianie:
Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki ma na celu
zbadanie kwalifikacji uzyskanych na studiach I stopnia oraz kompetencji niezbędnych do
kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura, określonych
w efektach kształcenia dla I stopnia studiów tego kierunku, prowadzonego na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej.
W zakresie pisemnego sprawdzianu mieszczą się wiedza, umiejętności i kompetencje
z zakresu:
• historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii
budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego
i urbanistycznego,
• przepisów techniczno-budowlanych, a takŜe metod organizacji i przebiegu procesu
inwestycyjnego,
• kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami uŜytkowymi
(z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz wymaganiami estetycznymi,
uŜytkowymi i technicznymi,
• znajomości prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego
i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
W trakcie sprawdzianu zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, takich jak
telefony, smartfony, i-pody, i-pady, tablety, aparaty fotograficzne, mp-4 itp. Wyjątek
stanowią aparaty słuchowe dla osób niedosłyszących.
3. Etap III – maksymalnie 80 punktów; ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na
podstawie złoŜonego portfolio w formacie A3 zawierającego udokumentowane
informacje dotyczące:
− w części I – trzech wybranych projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów I
stopnia (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole
wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i części graficznej projektu
inŜynierskiego,
− w części II –
o projektów konkursowych, efektów uczestnictwa w warsztatach, projektów
realizowanych na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego
udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),
o innych osiągnięć związanych z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym:
uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje
artykułów naukowych itp.
− w części III – osiągnięć organizacyjnych i innych (praca w kołach naukowych,
organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, wolontariat itp.).
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Informacja o portfolio:
Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, w oprawie miękkiej, spięte trwale wzdłuŜ
krótszego boku, ma zawierać: stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko
oraz trzy czytelnie wyodrębnione części tematyczne. Portfolio powinno być przygotowane w
języku polskim lub angielskim.
Uwaga: WyróŜnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny
być udokumentowane kopiami dyplomów uzyskanych przez kandydata.
Termin złoŜenia portfolio:
Portfolio naleŜy złoŜyć w dniu sprawdzianu, 03 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 8.00, w holu
budynku Architektury przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.
Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Architektura zobowiązani są zgłosić się
w dniu egzaminu 03 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 8.00, przed budynkiem Wydziału
Architektury, przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.
Na egzamin naleŜy przynieść z sobą:
• dowód osobisty,
• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
• przybory do pisania,
• portfolio.

V. Studia drugiego stopnia (stacjonarne), kierunek: Architektura Wnętrz
Język wykładowy: polski
Do procesu rekrutacji przystępują absolwenci studiów I stopnia kierunku Architektura Wnętrz
posiadający tytuł zawodowy licencjata i kwalifikacje określone w ogólnych zasadach rekrutacji

na studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz. Kandydaci na studia II stopnia,
przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów (maksymalnie 150) uzyskanych w
wyniku dwuetapowego procesu rekrutacji:
1. Etap I – maksymalnie 50 punktów – ostateczny wynik studiów I stopnia na kierunku
Architektura Wnętrz (ocena wpisana w dyplomie) przeliczony na punkty, decydujące
o pozycji kandydata na liście rankingowej, według poniŜszego wzoru:
P = D × 10
gdzie:
P – liczba punktów w etapie I postępowania rekrutacyjnego
D – ostateczny wynik studiów I stopnia (ocena wpisana w dyplomie),
2. Etap II – maksymalnie 100 punktów – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
Portfolio powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia kandydata, na które składają się:
dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego. Wymagane jest przedstawienie prac
wykonanych w okresie studiów licencjackich:
• pracy licencjackiej,
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•
•
•

projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne),
prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne),
prac konkursowych (o ile takie występują).

Informacja o portfolio:
Dokumentacja zawarta w portfolio nie powinna być przedrukiem plansz projektowych, lecz
autorskim wyborem materiału projektowego.
Format portfolio: A3. Liczba prac dokumentujących aktywność twórczą: 10-15.
Termin złoŜenia portfolio:
Portfolio naleŜy przedłoŜyć Komisji Egzaminacyjnej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
prowadzonej w dniu 03 lipca (środa) 2019 r. od godziny 9.00, w budynku Architektury przy ul.
Akademickiej 7 w Gliwicach, w sali wyznaczonej przez Komisję Rekrutacyjną WA.
Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz zobowiązani są zgłosić
się w dniu egzaminu 03 lipca (środa) 2019 r. o godzinie 8.00, przed budynkiem Wydziału
Architektury, przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.
Na egzamin naleŜy przynieść z sobą:
• dowód osobisty,
• potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
• przybory do pisania,
• portfolio.

UWAGA:
W harmonogramie rekrutacji Politechniki Śląskiej przewidziana jest moŜliwość
przeprowadzenia rekrutacji na Wydział Architektury w drugim naborze na kierunki
dysponujące wolnymi miejscami. Terminy rejestracji kandydatów, wnoszenia opłat oraz
egzaminów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami podane są w ogólnouczelnianym
harmonogramie dostępnym pod adresem: https://rekrutacja.polsl.pl/
Informacje o dostępności miejsc na kierunkach prowadzonych na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej i uruchomieniu naboru drugiego na kierunki dysponujące wolnymi
miejscami zostaną podane na stronie internetowej Wydziału w zakładce KANDYDACI, po
zakończeniu naboru pierwszego tj. 22 lipca 2019 r.
(https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Kandydaci/Strony/InformacjePodstawowe.aspx).
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1. Co trzeba wziąć na egzamin na kierunek Architektura?
Te informacje moŜna znaleźć powyŜej w Informatorze, w systemie SOREK na formularzu
opłaty rekrutacyjnej oraz na stronie:
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Kandydaci/Strony/InformacjePodstawowe.aspx
2. Co trzeba wziąć na egzamin na kierunek Architektura Wnętrz?
Te informacje moŜna znaleźć powyŜej w Informatorze, w systemie SOREK na formularzu
opłaty rekrutacyjnej oraz na stronie:
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Kandydaci/Strony/InformacjePodstawowe.aspx
3. Gdzie naleŜy zgłosić się w dniu egzaminu na studia na kierunku Architektura i
Urbanistyka?
Kandydaci na studia na kierunku Architektura (dawny kierunek: Architektura i Urbanistyka)
zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu o godzinie 8:00 przed budynkiem Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 7.
4. Gdzie naleŜy zgłosić się w dniu egzaminu na studia na kierunku Architektura Wnętrz?
Kandydaci na studia na kierunku Architektura Wnętrz zobowiązani są zgłosić się w dniu
egzaminu o godzinie 8:00 przed budynkiem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w
Gliwicach, przy ul. Akademickiej 7.
5. Czy moŜna zapoznać się z archiwalnymi tematami sprawdzianów z predyspozycji na
studia stacjonarne I stopnia?
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie dysponuje tematami archiwalnymi sprawdzianów z lat
ubiegłych.
6. Czy prace dostarczone w teczce na etap I egzaminu na kierunek Architektura Wnętrz
są później zwracane?
Teczka z pracami zwracana jest kandydatowi po zakończeniu sprawdzianu z predyspozycji do
studiów w zakresie architektury wnętrz.
7. Co naleŜy zrobić w przypadku zgubienia dowodu wpłaty?
Opłata rekrutacyjna jest księgowana na indywidualnym koncie kandydata. W przypadku braku
zaksięgowanej opłaty i zgubienia dowodu wpłaty proszę skontaktować się mailowo z Komisją
Rekrutacyjną w celu zweryfikowania, czy opłata jest widoczna w systemie. Dodatkowo proszę
napisać oświadczenie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej o wniesionej opłacie i z tym
oświadczeniem przyjść na egzamin.
8. Jak mogę uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej?
Informujemy, Ŝe nie ma moŜliwości zwrotu wniesionych opłat rekrutacyjnych po upływie
terminu egzaminów wstępnych. Wyjątek – zwrot opłat, które zostały zapłacone na niewłaściwe
konto, podwójnie, w wyŜszej kwocie oraz inne indywidualne przypadki – odbywa się na
pisemny wniosek kandydata rozpatrywany przez Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej.
Wniosek dostępny pod linkiem:
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Kandydaci/Documents/Nabor2017/zwrot oplaty.pdf
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.
9. Jakie formalności naleŜy spełnić, jeśli kandydat jest juŜ studentem Politechniki
Śląskiej i chce kandydować na kierunek Architektura lub Architektura Wnętrz?
Zobacz – regulamin studiów, dostępny na stronie:
https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1DSSK/Documents/Studia I i II stopnia/Regulamin_studiow_2017.pdf (p. II Podejmowanie
studiów)
a. Student ma prawo studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na drugim kierunku
studiów, na warunkach określonych w ustawie.
b. Student podejmuje studia na drugim kierunku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji na
pierwszy rok tego kierunku studiów.
10. Gdzie i kiedy mogę wysłać odwołanie w sprawie rekrutacji?
Odwoływać się moŜna od Decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury,
którą kaŜdy kandydat otrzymuje listem poleconym w sierpniu 2019 r. Decyzja będzie zawierała
pouczenie jak składać odwołanie. Odwołania przekazywane Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej w terminach wcześniejszych, bez względu na powód, nie będą rozpatrywane
z uwagi na brak podstawy prawnej do składania odwołania.
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DYśURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
sala 105, Wydział Architektury, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice
tel. : +48 32-237-19-33
Wszelkie zapytania naleŜy składać wyłącznie drogą e-mailową na adres e-mail Komisji
Kierunek Architektura: AR-Rekrutacja@polsl.pl
Kierunek Architektura Wnętrz: AW-Rekrutacja@polsl.pl
Podane poniŜej terminy dyŜurów mogą nieznacznie ulec zmianie, co będzie aktualizowane
na stronie internetowej – proszę sprawdzać:
Poniedziałek
10.06.19, godz. 10.00-13.00
Poniedziałek
17.06.19, godz. 10.00-13.00
Środa
19.06.19, godz. 10.00-13.00
Piątek
21.06.19, godz. 10.00-13.00
Poniedziałek
24.06.19, godz. 10.00-13.00
Środa
26.06.19, godz. 8.00-18.00
EGZAMIN na 1. STOPIEŃ A
Czwartek
27.06.19, godz. 8.00-15.00
EGZAMIN na 1. STOPIEŃ AW
Piątek
28.06.19, godz. 8.00-18.00
EGZAMIN na 1. STOPIEŃ AW (cd)
Poniedziałek
01.07.19, godz. 10.00-13.00
Wtorek
02.07.19, godz. 10.00-13.00
Środa
03.07.19, godz. 8.00-15.00
EGZAMIN na 2. STOPIEŃ A i AW
Czwartek
04.07.19, godz. 10.00-13.00
05.07.19, godz. 10.00-13.00
Piątek
Poniedziałek
08.07.19, godz. 10.00-13.00
Wtorek
09.07.19, godz. 10.00-15.00
od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE
DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista I)
Środa
10.07.19, godz. 8.00-15.00
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista I)
Czwartek
11.07.19, godz. 8.00-15.00
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista I)
Piątek
12.07.19, godz. 10.00-15.00
od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE
DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista II)
Poniedziałek 15.07.19, godz. 8.00-15.00
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista II)
Wtorek
16.07.19, godz. 8.00-15.00
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista II)
Środa
17.07.19, godz. 10.00-15.00
od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE
DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista III)
Czwartek
18.07.19, godz. 8.00-15.00
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista III)
Piątek
19.07.19, godz. 10.00-15.00
Poniedziałek 22.07.19, godz. 10.00-15.00
ogłoszenie informacji o kierunkach
dysponujących wolnymi miejscami i moŜliwościach uruchomienia drugiego naboru
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