
 

 

 

Informacje dotyczące Rekrutacji 2019/2020 na Kierunku Grafika: 

  

Kwalifikacja prac plastycznych /przegląd teczek/, odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. 

(poniedziałek)  

o godz. 9.00 w salach: 112, 115 /Zakład Malarstwa/  przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.  

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniach: 9 lipca 2019 r. (wtorek) i 10 lipca 2019 r. (środa), 

w salach 112; 115, oraz 116, przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.  

Rozpoczęcie egzaminu praktycznego o godz. 9.00  

  

Komisja Rekrutacyjna Kierunku Grafika: 

Prof. dr hab. Marek Basiul 

Dr hab. Marek Zajko, prof. UMK 

Dr hab. Nikodem Pręgowski   

  

Koordynator kierunku ds. rekrutacji: dr Piotr Florianowicz 

. 

  

EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK GRAFIKA /OPIS SZCZEGÓŁOWY 
  

Egzaminy odbędą się w dniach od 8 do 10 lipca 2019 r. w budynku przy ul. Sienkiewicza 

30/32 w Toruniu, sale nr 112, 115, 116 /Zakład Malarstwa/. 

  

1. Kwalifikacja prac plastycznych /przegląd teczek z pracami plastycznymi, oraz 

rozmowa z kandydatami/ 
  

Termin: 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w salach: 112, 115 przy ul. Sienkiewicza 

30/32 w Toruniu.  

Teczka powinna zawierać maximum 10 prac rysunkowych i 10 prac malarskich. Rysunki: 

format preferowany 100x70; studia z natury postaci i martwych natur. 

Malarstwo, technika i podobrazie dowolne, studia z natury. 

Do teczki można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny, zbieżne z zainteresowaniami 

kandydata (fotografia, projektowanie graficzne, ilustracja, etc.) 

  

2. Egzamin praktyczny 
  

Termin:9 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 9.00 - 13.00, przerwa, kontynuacja w godz. 14.00 - 

18.00 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, sale nr 112, 115, 116 /Zakład Malarstwa/. 

Rysunek – 8 godz. 

Rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. 

węgiel, piórko, patyk, pastel). Format prac 100x70 cm, należy wykonać min. 1 pracę 

rysunkową, 

oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, 

uczelnia zapewnia brystole 100x70 cm. 

  

Termin:10 lipca 2019 r. (środa) godz. 9.00 - 13.00, przerwa, kontynuacja w godz. 14.00 - 

18.00 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, sale nr 112, 115, 116 /Zakład Malarstwa/. 

Malarstwo – 8 godz. 

Malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, 

akwarela). Format prac min. 50x70 cm, należy wykonać przynajmniej 1 pracę malarską. 

Kandydaci przynoszą własne podobrazia i farby.  


