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SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI 

1. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji zostanie zorganizowany w trybie zdalnym w dniu 4 

lipca 2020 w godz. 9.00-11.00 na udostępnionej Kandydatom platformie e-learningowej 

MOODLE oraz jednocześnie przy użyciu Micorosft Teams. Wykonanie zadania poza 

wskazanym terminem i godzinami nie będzie możliwe! 

Informacje o udostępnianiu będą się pojawiały na stronie internetowej WAPW oraz będą 

udzielane drogą mejlową na adres podany przez Kandydata podczas rejestracji. Kandydaci są 

zobowiązani do śledzenia komunikatów na stronie oraz sprawdzania poczty mejlowej (także 

spamu) w dniach 29 czerwca-3 lipca 2020. 

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

Zabrania się udostępniania tego linku osobom trzecim. 

2. Kanydat zobowiązany jest do wykonania zadania samodzielnie. 

3. Udział w sprawdzianie wymaga: dostępu do internetu, możliwości przesyłania do systemu 

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

innych substancji odurzajacych. 

8. Platformy MOODLE wraz z instrukcją obsługi oraz listą materiałów niezbędnych do 

wykonania zadania oraz Teams zostaną udostępnione zarejestrowanym Kandydatom 30 

czerwca 2020. 

9. Praca Kandydata musi mieć charakter anonimowy. W związku z tym zabrania się 

umieszczania na pracy imienia, nazwiska, pseudonimu lub numeru Kandydata. Oznakowana w 

ten sposób praca zostanie zdyskwalifikowana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 

10. Kandydat, który w czasie sprawdzianu stwierdzi problem z dostępem do internetu lub 

platform MOODLE i Teams zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, dzwoniąc na numer telefonu: 22 234 55 32. 



 

DOKUMENTACJA GRAFICZNA PREZENTUJĄCA ZAINTERESOWANIA 

KANDYDATA 

1. Dokumentacja graficzna obejmuje pięć prac. 

2. Kandydat zobowiązany jest przedstawić prace wykonane samodzielnie. 

3. Kandydat może przedstawić prace o dowolnej tematyce, wykonane w wybranej przez siebie 

technice bądź kilku technikach.  

4. Praca składająca się z kilku części jest traktowana jak jedno dzieło.  

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

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

w ten sposób prace zostanią zdyskwalifikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.  

6. Dopuszczalne są napisy stanowiące integralną część zaprezentowanej przez Kandydata 

pracy. Nie przyjmujemy opisów prac. 

7. Prace muszą zostać wgrane na platformę MOODLE w terminie 1 lipca 2020, godz. 8.00 -3 

lipca 2020 godz. 23.59. Wgranie prac poza wskazanym terminem nie będzie możliwe! 

8. Dopuszczalne rozszerzenia: jpg, jpeg, tiff, pdf, MP4. Maksymalny rozmiar jednego pliku 25 

MB. 

9. Indywidualne cechy artystyczne i zgodność umiejętności zaprezentowanych przez Kandydata 

w dokumentacji graficznej z poziomem wykonania zadania na sprawdzianie uzdolnień i 

predyspozycji będzie przedmiotem weryfikacji.  

 

Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub niedostarczenie dokumentacji graficznej 

traktowane jest jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacyjnym. 

 

W przypadku naruszenia przez Kandydata zasad określonych niniejszym 

Regulaminem, w szczególności niesamodzielne wykonanie zadania lub nadesłanie 

cudzych prac Kandydat zostanie zdyskwalifikowany przez Wydziałową Komisję 

Rekrutacyjną i nie będzie poddany dalszej procedurze kwalifikacyjnej. 

 

 

 


