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Kraków dn., 11 kwietnia 2022 r. 

 
Informacje wstępne dotyczące Egzaminu kierunkowego  

na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 
w roku akademickim 2021/2022 

1. Zgodnie z Przepisami szczegółowymi do Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki obowiązującymi na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 
dotyczącymi trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
II stopnia na kierunku architektura, w języku polskim i angielskim, obowiązującymi od 
1 października 2020 r. (Załącznik nr 3 do uchwały Senatu nr 34/d/04/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 
r.) po semestrze 3 zostanie przeprowadzony Egzamin kierunkowy weryfikujący i podsumowujący 
efekty uczenia się na studiach II stopnia na kierunku architektura (w języku polskim i w języku 
angielskim). 

2. Egzamin kierunkowy jest egzaminem pisemnym – zostanie przeprowadzony w formie testu 
z pytaniami zamkniętymi, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem Platformy e-learningowej Delta PK. 

3. Studenci zdają egzamin kierunkowy w jednym dniu. Dotyczy to zarówno terminu podstawowego 
jak i poprawkowego. 

4. Nadzór nad egzaminem oraz jego ocenę przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna, powołana przez 
Dziekana WA PK (skład zaopiniowany uchwałą Kolegium WA PK z dnia 17.11.2021 nr 
2/org/11/2021), w składzie: 

 dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK (Przewodnicząca) 

 dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK 

 prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk 

 prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski 

 dr inż. arch. Maciej Skaza (Sekretarz) 
5. Harmonogram: 

 Termin podstawowy  14 czerwca 2022 

 Termin poprawkowy  1 lipca 2022   
6. Pytania egzaminacyjne przygotowują prowadzący przedmioty objęte planem studiów. Pytania te 

opiniuje Komisja, a zatwierdza Dziekan WA. 
7. Informacje dotyczące trybu logowania, godziny rozpoczęcia egzaminu oraz czasu jego trwania 

zostaną opublikowane nie później niż na 14 dni przed dniem egzaminu. 
8. W przypadku uzyskania przez studenta negatywnego wyniku egzaminu kierunkowego, zarówno 

w terminie podstawowym jak i poprawkowym, Dziekan WA może wyznaczyć dodatkowy termin 
egzaminu, przeprowadzanego w formie egzaminu komisyjnego. Jest to egzamin ustny. 

9. Wynik negatywny egzaminu kierunkowego skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu 
dyplomowego. 

10. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej informacji zawarte są w § 13 Egzamin kierunkowy, 
przepisów szczegółowych przywołanych w punkcie 1. 
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