EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KIERUNEK WZORNICTWO
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych i obowiązuje wszystkich kandydatów.
EGZAMIN PRAKTYCZNY odbędzie się we wtorek 03 września 2019 roku
przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy - budynek 3.2, sala 203 - obiekt UTP FORDON
(mapka w załączeniu)
w godzinach
od 10.00 do 13.00 – Etap I
od 14.00 do 17.00 – Etap II
(od 13.00 do 13.45 przerwa)
ZAPRASZAMY
Wyniki egzaminu praktycznego sprawdź 05 września 2019 roku
na swoim koncie w panelu rekrutacyjnym: rekrutacja.utp.edu.pl
Wszyscy kandydaci są zobowiązani przynieść na egzamin praktyczny następujące przybory niezbędne do realizacji
prac egzaminacyjnych: narzędzia do rysunku (np. ołówki 2B, 4B, 6B oraz z serii H; węgiel; tusz; gumka); nożyczki; nóż
introligatorski; liniał długi; ekierka; cyrkiel; klej do papieru - magic (lub wikol w tubce); różne taśmy klejące np.
jednostronne, dwustronne.
Uwaga: UTP nie wysyła do kandydatów zawiadomień o konieczności zgłoszenia się na egzamin praktyczny.
Informacje szczegółowe dotyczące egzaminu:
1) kandydaci wchodzą na salę:
 20 minut wcześniej (przed każdym etapem),
 po okazaniu dowodu osobistego i dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł) - przed każdym etapem,
2) na sali kandydaci są wprowadzeni w temat egzaminu
 Etap I - rysunek (studium i szkice) – martwa natura. Format: 70 x 50 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel, tusz.
Ocena od 0 do 400 punktów,
 Etap II - sprawdzian z wyobraźni przestrzennej - sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych. Ocena: od 0 do 600
punktów,
za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 pkt.
3) zabrania się:
 fotografowania prac i modeli podczas egzaminu,
 wnoszenia i posiadania na sali telefonów komórkowych,  wchodzenia na salę egzaminacyjną osób trzecich.
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 dniu egzaminu, proszeni są o rezerwację miejsca telefonicznie pod numerem:
52-340-87-95, w terminie do 02 września br., w godzinach od 7.00 do 15.00 .
__________________________________________________________________
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 3/420 Senatu UTP w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. postępowanie
klasyfikacyjne na kierunek wzornictwo 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.

