
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 70 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. Materiały egzaminacyjne na sprawdzian uzdolnień artystycznych obowiązujący kandydatów na studia na 

kierunkach architektura oraz architektura wnętrz obejmują: tematy prac rysunkowych, tematy zadań 
artystycznych, graficznych lub przestrzennych, arkusze egzaminacyjne sprawdzające wiedzę i umiejętności  
z zakresu architektury i urbanistyki itd. oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, zwane dalej łącznie materiałami egzaminacyjnymi, opracowuje Komisja 
ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych. 

3. Komisję ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych, w tym jej przewodniczącego, powołuje rektor dla 
rekrutacji na studia rozpoczynające się w danym roku akademickim. 

4. Skład Komisji ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych nie jest jawny. Dziekan Wydziału Architektury 
otrzymuje skład Komisji w zamkniętej i opieczętowanej kopercie. 

5. O powołaniu w skład Komisji ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych dziekan Wydziału Architektury 
powiadamia jej członków w sposób zapewniający poufność tej informacji. 

6. Dziekan Wydziału Architektury, członkowie Komisji ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych oraz 
członkowie komisji przeprowadzającej sprawdzian uzdolnień artystycznych są obowiązani do zachowania 
poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych do czasu jej 
rozwiązania. 

§ 2 
1. Komisja ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych opracowuje materiały egzaminacyjne zgodnie  

z zasadami i zakresem sprawdzianów uzdolnień artystycznych określonymi właściwą uchwałą senatu  
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia rozpoczynające się  
w danym roku akademickim. 

2. Komisja ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych opracowuje materiały egzaminacyjne w trzech 
zestawach (wersjach), odrębnie dla każdego naboru określonego w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez 
rektora oraz odrębnie dla każdego sprawdzianu obowiązującego kandydatów na studia na określonym kierunku 
i poziomie. 

§ 3 
1. Przewodniczący Komisji ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych lub upoważniony przez niego członek 

tej Komisji przekazuje zestawy materiałów egzaminacyjnych przewodniczącemu komisji przeprowadzającej 
sprawdzian uzdolnień artystycznych lub upoważnionemu przez niego członkowi tej komisji. 

2. Zestawy materiałów egzaminacyjnych przekazuje się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie 
sprawdzianów uzdolnień artystycznych w danym naborze. 



 

 

 

3. Przewodniczący Komisji ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych lub upoważniony przez niego członek 
tej Komisji zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne do momentu ich 
przekazania komisji przeprowadzającej sprawdzian uzdolnień artystycznych. 

4. Zestawy materiałów egzaminacyjnych przekazuje się w postaci elektronicznej: 

1) na zaszyfrowanym informatycznym nośniku danych zabezpieczonym w zamkniętej i opieczętowanej 
kopercie, z obowiązkiem podania hasła ustnie albo z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie 
polsl.pl, lub  

2) z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie polsl.pl, przy czym pliki z zestawami zadań są 
zabezpieczone obowiązkiem podania hasła przekazanego środkiem komunikacji innym niż poczta 
elektroniczna. 

5. Każdy z zestawów materiałów egzaminacyjnych, przekazywany w sposób określony w ust. 4, stanowi odrębny 
plik danych. 

6. W przypadku stwierdzenia: 

1) niedostatecznego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych lub naruszenia zastosowanych 
zabezpieczeń, 

2) nieprawidłowości w materiałach egzaminacyjnych, 

3) niekompletności materiałów egzaminacyjnych 

przewodniczący komisji przeprowadzającej sprawdzian uzdolnień artystycznych lub upoważniony przez niego 
członek tej komisji niezwłocznie powiadamia o tym dziekana Wydziału Architektury. Dziekan Wydziału 
Architektury informuje przewodniczącego komisji przeprowadzającej sprawdzian uzdolnień artystycznych lub 
upoważnionego przez niego członka tej komisji o dalszym postępowaniu. 

7. Wyboru zestawu materiałów egzaminacyjnych obowiązującego na sprawdzianie uzdolnień artystycznych  
w danym naborze dokonuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a w razie jego nieobecności – 
sekretarz Centralnej Komisji Rekrutacyjnej lub inny, upoważniony przez przewodniczącego członek tej 
Komisji. Wyboru zestawu materiałów egzaminacyjnych można dokonać odrębnie dla każdego sprawdzianu 
obowiązującego kandydatów na studia na określonym kierunku i poziomie. 

8. O wybranym zestawie materiałów egzaminacyjnych informuje się przewodniczącego komisji 
przeprowadzającej sprawdzian uzdolnień artystycznych lub upoważnionego przez niego członka tej komisji 
z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie polsl.pl, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym 
poprzedzającym rozpoczęcie sprawdzianów uzdolnień artystycznych w danym naborze. 

9. Przewodniczący komisji przeprowadzającej sprawdzian uzdolnień artystycznych lub upoważniony przez niego 
członek tej komisji zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne od momentu 
ich otrzymania od Komisji ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych do momentu zakończenia właściwego 
sprawdzianu uzdolnień artystycznych. 

§ 4 
Komisja ds. opracowania materiałów egzaminacyjnych ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania zestawów 
materiałów egzaminacyjnych w ostatnim naborze, w którym jest prowadzona rekrutacja na studia na kierunkach 
architektura oraz architektura wnętrz rozpoczynające się w danym roku akademickim. 

§ 5 
Nadzór organizacyjny nad opracowaniem i przekazaniem materiałów egzaminacyjnych na sprawdzian uzdolnień 
artystycznych sprawuje dziekan Wydziału Architektury. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


