Egzaminy wstępne na studia na kierunkach Architektura Wnętrz i Wzornictwo na Wydziale Architektury i Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej na rok akademicki 2020/21 przeprowadzone zostaną w trybie zdalnym, przy użyciu platformy
ZOOM.

1

Kandydat (po rejestracji w systemie IRK) przesyła swoje prace/portfolio w wersji cyfrowej na
adres mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl . Termin przesyłania prac/portfolio to:
- 19.07.2020 do godz 23.59 (dla I tury);
- 13.09.2020 do godz 23.59 (dla II tury);
- 11.10.2020 do godz 23.59 (dla III tury);
Preferowane jest skorzystanie z platformy WE-TRANSFER.
Istotne jest nazewnictwo/uporządkowanie plików ustalające kolejność prezentacji prac.
W przypadku decyzji o prezentowaniu prac podczas egzaminu przy użuciu kamerki internetowej lub funkcji udostępniania pulpitu należy taki fakt zgłosić na w/w adres e-mail.

2

Na dzień przed egzaminem kandydat otrzymuje wiadomość e-mail z następującymi danymi:
- indywidualną nazwą konta
, którą musi użyć podczas przyłączania się do spotkania na platformie ZOOM (ważne w celu zachowania anonimowości kandydata dla komisji egzaminacyjnej);
- ID
oraz hasłem
spotkania na platformie ZOOM;
- godziną planowego egzaminu wstępnego na platformie ZOOM (zaczynamy od godz. 9.00);

3

W dniu egzaminu, o określonej w w/w wiadomości e-mail godzinie, kandydat podłącza się do
spotkania używając otrzymanych dzień wcześniej danych logowania.

4

Po nawiązaniu połączenia kandydat spotyka wyłącznie sekretarza komisji egzaminacyjnej,
któremu zobowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty), potwierdzając tym
swoją tożsamość. Po pomyślnej weryfikacji tożsamości oraz sprawdzeniu zgodności indywidualnej nazwy konta, sekretarz przyłącza do spotkania członków komisji egzaminacyjnej.

5

Egzamin wstępny składa się z 2 części:
1. Prezentacja prac plastycznych/portfolio:
- operatorem prezentacji materiałów przesłanych uprzednio drogą mailową jest sekretarz;
- prezentacji prac za pośrednictwem kamerki internetowej / opcji udostępniania ekranu
dokonuje kandydat;
2. Rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów
na kierunku projektowym.

6

Po zakończeniu egzaminu kandydat opuszcza potkanie na platformie ZOOM.
Wyniki egzaminu oraz dalsze instrukcje postępowania dostępne będą dla kandydata
w systemie IRK.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z mgr Mateuszem Rybarczykiem - członkiem Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej:
- mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl
- nr tel. +48 605 423 249
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych:
www.wzornictwo.tu.koszalin.pl
WAiWPK
wydzial_aiw_pk

