
Architektura krajobrazu w języku angielskim  – studia II stopnia 

Ocena jakości prac zawartych w portfolio stanowi część składową ogólnej sumy punktów 

jakie może uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.   

Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:   

a) punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu 

przeliczoną według skali jak dla oceny portfolio;   

b) punktację wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów projektowych (P2): 

punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów projektowych według skali jak dla 

oceny portfolio;  

 c) ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P3), dokonaną przez odpowiednią Wydziałową 

Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:   

− portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 

4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0;   

− ocenę z portfolio przelicza się na punkty według poniższej tabeli: 

 

Portfolio powinno zawierać zmniejszone reprodukcje:  

− kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,  

− kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego 

zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.  

Portfolio należy przedłożyć w formie oprawionej broszury. Obowiązujący format: A3. 

Nie wolno załączać plansz rozkładanych.  

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego 

wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora w sprawie wzorów dokumentów 

rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20, w 

którym:   



a) kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy 

dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów 

kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:   

− zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w 

ramach inżynierskiej pracy dyplomowej, − nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane 

jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu 

stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały 

załączone żadne dodatkowe karty wykonane później; 

b) kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych 

studiów.  

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio. 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista 

rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.  

 

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio 

 


