EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KIERUNEK ARCHITEKTURA RU3
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta i obowiązuje wszystkich kandydatów.
1.
2.

Dla kandydatów na I rok studiów na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: architektura egzamin
odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku.
Etap pierwszy – rysunek odręczny z natury, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.

3.

Egzamin odbędzie się w budynku 3.1 przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 sala 134 (wejście budynek 3.1 za gmachem głównym,
patrz mapka) o godz.9.00.
Egzamin trwa 180 minut (bez przerwy).
Etap drugi – test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej, kompozycja o charakterze architektonicznym.

Egzamin odbędzie się w budynku 2.2 sala 106 przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, w godz. 1230 – 1530 (plus 20 minut przerwy).
4. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na sali na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
5. Przed wejściem na salę kandydat zobowiązany jest do okazania:
− dowodu osobistego,
− dowodu wniesienia opłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia, która wynosi 150,00 zł
Kandydaci nie posiadający ww. dokumentów nie zostaną dopuszczeni do egzaminu!
6. Na egzamin praktyczny należy przynieść: ołówki 2B-6B, gumki oraz klipsy do przypięcia arkusza. Deski do rysowania oraz arkusz
brystolu zapewnia WBAiIŚ UTP. Rysunki wykonuje się na zakodowanym arkuszu brystolu o formacie 50x70 cm, w technice
ołówkowej czarno-białej.
7. Zakodowany arkusz brystolu otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną. Zakodowanego brystolu nie wolno podpisywać,
ani oznaczać.
8. Na salę egzaminacyjną zabronione jest wnoszenie:
− aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego (np. odtwarzaczy),
− dodatkowych arkuszy brystolu oraz jakichkolwiek przyborów kreślarskich (np. linijki), dużych teczek, toreb, itp.
9. Kandydaci zobowiązani są do podporządkowania się sposobowi ich rozmieszczenia na sali egzaminacyjnej.
10. Kandydatom nie wolno porozumiewać się między sobą podczas egzaminu.

ZAPRASZAMY
Wyniki egzaminu praktycznego sprawdź 27 września 2017 r.
na swoim koncie w panelu rekrutacyjnym: rekrutacja.utp.edu.pl
Uwaga: UTP nie wysyła do kandydatów zawiadomień o konieczności zgłoszenia się na egzamin praktyczny.
Informacje o możliwości zakwaterowania w czasie egzaminu
Uczelnia zaprasza zainteresowanych kandydatów do skorzystania z zakwaterowania na czas egzaminu w Domu Studenta F2 w Fordonie
(Al. prof. S. Kaliskiego 14) tj. w bezpośrednim sąsiedztwie z obiektem, w którym będzie odbywał się egzamin praktyczny.
Kandydaci zainteresowani zakwaterowaniem w dniach 25/26, 26/27, 27/28 września br. proszeni są o rezerwację miejsca telefonicznie
pod numerem: 52-340-87-95, w godzinach od 7.00 do 15.00 .
__________________________________________________________________
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałami nr 5/390 Senatu UTP w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016 r. postępowanie klasyfikacyjne na
kierunek architektura w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym i
punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z wybranych przedmiotów.
Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zapewniamy pomoc i udogodnienia w procesie
rekrutacji stosownie do indywidualnych potrzeb zależnych od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
W tym celu, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu wstępnego, należy zgłosić pisemnie pracownikowi
Punktu Rekrutacyjnego swoje potrzeby wynikające z rodzaju dysfunkcji, które ograniczają przeprowadzenie egzaminu.

