
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY                               

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

 

 
REGULAMIN PORZĄDKOWY EGZAMINU WSTĘPNEGO 

NA II STOPIEŃ STUDIÓW 

 

Egzamin wstępny na studia magisterskie na Wydziale Architektury, badający predyspozycje do 

podjęcia studiów II stopnia na kierunku Architektura jest podzielony na 3 etapy: 

 

ETAP I w dniu 15 września 2021, godz. 10.00 

- Zadanie 1. Pisemny sprawdzian wiedzy.    Czas trwania 20 min.    Maks. 100 pkt. 

 

ETAP II w dniu 16 września 2021,  godz. 10.00 

- Zadanie 2. Zadanie ujawniające zdolności komponowania przestrzeni.  Czas trwania 180 min. 

Maks. 100 pkt. 

 

ETAP III ocena dokumentacji, przesłanej przez Kandydata. Maks. 100 pkt. 

 

Nieprzystąpienie do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego równoznaczne 

jest z rezygnacją kandydata z rekrutacji na studia. 

 

I i II etap rekrutacji 

 

1. I i II etapy sprawdzianu zostaną zorganizowane w trybie zdalnym przy użyciu platformy 

Micorosft Teams oraz poczty elektronicznej. Wykonanie zadań poza wskazanymi terminami i 

godzinami nie będzie możliwe! 

 

Informacje o udostępnieniu platformy oraz treść zadań będą udzielane drogą mailową na adres 

podany przez Kandydata podczas rejestracji. Kandydaci są zobowiązani do sprawdzania poczty 

mailowej (także spamu) w dniach 4-16 września 2021. 

 

Dostęp do spotkania na platformie Microsoft Teams będzie możliwy za pomocą linku. 

Zabrania się udostępniania tego linku osobom trzecim. 

 

2. Kandydat zobowiązany jest do wykonania zadań samodzielnie. 

 

3. Udział w I i II etapie sprawdzianu wymaga: dostępu do internetu, możliwości przesyłania za 

pośrednictwem poczty internetowej plików tekstowych i graficznych (skanów lub fotografii 

wykonanych telefonem) oraz włączonej kamery internetowej (w dowolnym urządzeniu) przez 

cały czas trwania egzaminu. 

 

4. Przed przystąpieniem do sprawdzianu Kandydat jest zobowiązany do przygotowania 

pomieszczenia spełniającego następujące warunki: pomieszczenie musi być zamknięte na czas 

trwania sprawdzianu; w pomieszczeniu, w którym Kandydat przystępuje do sprawdzianu, nie 

mogą się znajdować inne osoby.  

 

5. Kandydat jest zobowiązany do ustawienia kamery internetowej w taki sposób, aby być 

widocznym podczas pracy nad sprawdzianem. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może 

poprosić Kandydata o pokazanie do kamery dowodu tożsamości ze zdjęciem lub wnętrza 

pomieszczenia, w którym Kandydat pracuje nad sprawdzianem. 

 



 

6. W czasie trwania sprawdzianu Kandydat nie może opuszczać pomieszczenia. 

 

7. Kandydaci nie mogą korzystać w czasie trwania egzaminu z notatek, książek, tablic, źródeł 

internetowych, materiałów dydaktycznych itp. 

 

8. Zabrania się Kandydatom przystępowania do sprawdzianu pod wpływem alkoholu lub 

innych substancji odurzających. 

 

9. Platforma MS Teams zostanie udostępniona zarejestrowanym Kandydatom 14 września 

2021. 

 

10. Prace Kandydata muszą mieć charakter anonimowy. W związku z tym zabrania się 

umieszczania na pracach imienia, nazwiska, inicjałów, pseudonimu lub numeru Kandydata. 

Oznakowanie w ten sposób prac spowoduje dyskwalifikację Kandydata przez Wydziałową 

Komisję Rekrutacyjną. 

 

11. Lista materiałów koniecznych do wykonania zadania w etapie II zostanie podana na stronie 

internetowej Wydziału w zakładce Kandydaci na tydzień przed egzaminem. 

 

III etap rekrutacji 

 

W dniach 4-7 września 2021 Kandydaci zobowiązani są do wysłania na adres mailowy 

rekrutacja.wapw@pw.edu.pl dokumentacji (portfolio) zawierającej informacje dotyczące 

aktywności naukowej Kandydata (kserokopie artykułów, referatów, poświadczenie 

uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych, warsztatach, kołach naukowych itp.), 

aktywności projektowej z wyłączeniem projektów ujętych w programie studiów (udział w 

konkursach, uczestnictwo w projektowaniu itp.), oraz aktywności organizacyjnej 

(poświadczenie uczestnictwa w pracach samorządu studenckiego, organizacji konferencji 

naukowych, wykładów i innych przedsięwzięć). 

 

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu i przestrzeganiem postanowień niniejszego 

Regulaminu czuwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej. 

 

 


