
WYMAGANIA WSTĘPNE (OCZEKIWANE KOMPETENCJE KANDYDATA) 

Od kandydata na kierunek Grafika oczekiwane są predyspozycje manualne i zainteresowania związane 

z obszarem kultury. 

 

ZASADY REKRUTACJI 

KRYTERIA KWALIFIKACJI 

 

STUDIA STACJONARNE – PIERWSZEGO STOPNIA 

Kierunek  

i specjalności 

Forma 

studiów 

(stacjonarne lub 

niestacjonarne) 

Kryteria kwalifikacji 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. 

„starej matury” 

kryterium - zakres 

Egzamin maturalny 2005 i lata 

następne wynik egzaminu 

maturalnego tzw. „nowej matury” 

kryterium – zakres 

Grafika 

specjalizacje: 

- grafika 

warsztatowa, 

- grafika 

użytkowa (wybór 

specjalizacji po II 

roku) 

Stacjonarne - wynik z egzaminu 

maturalnego  z języka 

polskiego lub języka 

mniejszości narodowej lub 

języka podstawowego (10%),
 

-rozmowa kwalifikacyjna 

połączona z prezentacją 

wybranych prac plastycznych 

kandydata w dowolnej technice 

z uwzględnieniem prac  

rysunkowych i graficznych 

(90%) 

- wynik z egzaminu maturalnego   

z języka polskiego lub języka 

mniejszości narodowej lub języka 

podstawowego (10%),
 

- rozmowa kwalifikacyjna 

połączona z prezentacją 

wybranych prac plastycznych 

kandydata w dowolnej technice  

z uwzględnieniem prac  

rysunkowych i graficznych (90%) 

 

 

Na wynik postępowania kwalifikacyjnego składa się średnia ważona uzyskana z: 

1. oceny z przedmiotu objętego pisemnym egzaminem maturalnym (dotyczy tzw. „starej” i „nowej 

matury”) – język polski lub język mniejszości narodowej lub w przypadku obcokrajowców ocena  

z języka ojczystego lub w przypadku matury międzynarodowej (IB) język podstawowy. 

2. Z rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac plastycznych kandydata. 

Postępowanie kwalifikacyjne jest liczone w skali punktowej.   

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości 

ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”: 

a) skala ocen 1-6 

 

Tabela nr 2 

Ocena na świadectwie 

dojrzałości 

Liczba punktów 

rekrutacyjnych 

6 100 

5 90 

4 70 

3 50 

2 35 

 

b) skala ocen 2-5 

Tabela nr 3 

Ocena na świadectwie 

dojrzałości 

Liczba punktów 

rekrutacyjnych 

5 100 

4,5 90 

4 70 



Ocena na świadectwie 

dojrzałości 

Liczba punktów 

rekrutacyjnych 

3,5 50 

3 35 

 

4. Egzamin maturalny od 2005 roku: 

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. 

„nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom 

podstawowy albo poziom rozszerzony. Poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2. 

Wyniki „nowej matury” przelicza się na liczbę punktów rekrutacyjnych. Liczba % stanowi liczbę 

punktów rekrutacyjnych  

np. 100%=100 pkt.  

5. Wyniki uzyskane z matury międzynarodowej (IB) – stosuje się następujące przeliczenia ocen ze 

świadectwa dojrzałości na liczbę punktów według poniższego zestawienia:  

  Tabela nr 4 

Liczba punktów na maturze 

IB 
Liczba punktów rekrutacyjnych 

1 0 

2 30 

3 44 

4 58 

5 72 

6 86 

7 100 

         

Przedmioty zdawane na egzaminie IB na poziomie wyższym (HL) odpowiadają egzaminowi nowej 

matury zdawanemu na poziomie rozszerzonym. Premiowane są przelicznikiem razy 2.  

6. Liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wylicza 

się na podstawie wzoru: 

Gdzie: 

P – ogólna liczba punktów 

X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) 

Y –wynik z rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac plastycznych 

kandydata 

 

     Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci z niepełnosprawnością i/lub przewlekle 

chorzy, którzy chcą studiować na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

J. Długosza w Częstochowie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni 

kandydaci. 

Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności, przy czym zaadaptowana forma nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma 

jedynie na celu wyrównanie szans kandydata z niepełnosprawnością. 

Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy 

z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę 

niepełnosprawności. Niezbędne jest także złożenie przez kandydata pisemnego wniosku skierowanego 

do Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością. Wniosek ten powinien zawierać m.in. 

nazwę wybranego kierunku studiów lub specjalności oraz formę adaptacji.  

Aby wniosek mógł być rozpatrzony, kandydat musi zgłosić zamiar jego złożenia w systemie IRK  

w trakcie rejestracji, i nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie 



terminu rejestracji w danym naborze zgłosić się w tej sprawie do Pełnomocnika ds. Osób z 

Niepełnosprawnością. 

 


