
   

 
Uchwała  nr 15/2013/2014 

Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie 
z dnia 14 maja 2014 r. 

 
w sprawie:   określenia szczegółowych warunków będących podstawą kwalifikacji 

kandydatów na stacjonarne studia II. stopnia na kierunku Wzornictwo 
na rok akademicki 2014/2015  

 
 
Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie uchwala szczegółowe warunki będące podstawą 
kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia II. stopnia na kierunku Wzornictwo na 
rok akademicki 2014/2015, zgodnie z Uchwałą nr 72 Senatu ZUT w Szczecinie z 28 maja 
2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 
2013/2014: 

§1 
Kandydatem na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo może być 
absolwent studiów wyższych posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra 
inżyniera lub równorzędny. 
 

§2 
Przyjęcie kandydata na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo 
następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na kierunek Wzornictwo. 
 

§3 
O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo decyduje 
miejsce na liście rankingowej w ramach limitu przyjęć zatwierdzonego przez Senat ZUT, 
z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci będący absolwentami 
kierunku wzornictwo oraz kierunków mieszczących się w dziedzinie wzornictwa, 
w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów. 

 
§4 

Dla kandydatów będących absolwentami kierunku wzornictwo oraz kierunków 
mieszczących się w dziedzinie wzornictwa (w szczególności w specjalnościach takich jak: 
wzornictwo, wzornictwo przemysłowe, projektowanie form przemysłowych, 
projektowanie produktu, projektowanie ubioru, komunikacja wizualna), podstawą 
kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest ocena wpisana do dyplomu ukończonych 
studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku 
gdy kryterium to jest niewystarczające, brana jest pod uwagę średnia ocen ze studiów 
określona przez uczelnię wydającą dyplom. 
 

§5 
Dla kandydatów będących absolwentami studiów, które prowadzą do osiągnięcia 
porównywalnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji,  jak 
na przykład: architektura, architektura wnętrz, projektowanie krajobrazu czy 
projektowanie mebli, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunku 
Wzornictwo są te same kryteria, co wskazane w §4. 
  



   

 
§6 

Dla kandydatów będących absolwentami pozostałych kierunków studiów — nie 
spełniających wymogów opisanych w §4 i §5  — podstawą kwalifikacji jest pozytywny 
wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez Radę 
Wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego 
stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się 
niewystarczające, brana jest pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię 
wydającą dyplom.  
 

§7 
Test kwalifikacyjny ma na celu zweryfikowanie, czy kandydat posiada wiedzę, 
umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podjęcie studiów drugiego stopnia na 
kierunku Wzornictwo. Projekt zakresu testu kwalifikacyjnego przedkłada Radzie 
Wydziału Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku Wzornictwo. 
 

§8 
Test kwalifikacyjny jest testem jednokrotnego wyboru, zawierającym czterdzieści pytań 
sprawdzających wiedzę faktograficzną i teoretyczną oraz podstawowe umiejętności 
kognitywne. Test kwalifikacyjny weryfikuje stopień znajomości u kandydata wiedzy z 
obszaru: historii sztuki, historii wzornictwa oraz historii rozwoju cywilizacji, jak również 
podstawowych wiedzy i umiejętności projektowych oraz podstawowych wiedzy i 
umiejętności plastycznych. Na każdy z pięciu ww. obszarów przypada osiem 
pytań. Zakres testu kwalifikacyjnego, zostaje podany do publicznej wiadomości na 
stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem 
rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo. 
 

§9 
Przyjmuje się następującą punktację. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat 
otrzymuje jeden pkt, za błędną zero pkt. Kandydat może zatem uzyskać maksymalnie 40 
pkt. Minimalna liczbą punktów wymagana do przyjęcia na studia na podstawie testu 
kwalifikacyjnego wynosi 16 pkt., czyli 40% maksymalnej liczby pkt. 
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