
Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek Architektura krajobrazu jest ocena portfolio oraz 

wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International 

Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski. 

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac 

rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz 

otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami 

plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie 

maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach 

odpowiadających formatowi A3. 

Obowiązkowy zakres tematyczny prac: 
• drzewo w stanie bezlistnym; 
• drzewo z liśćmi; 
• drzewo iglaste i liściaste razem; 
• okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów; 
• most w krajobrazie; 
• ulica z drzewami w małym miasteczku; 
• wiadukt (most drogowy) w krajobrazie; 
• krajobraz osiedla mieszkaniowego; 
• krajobraz przyszłości; 
• krajobraz historyczny. 
 
Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być 

wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. 

Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi 

może być uzupełnione portfolio. 

Zdjęcia prac wchodzących w zakres portfolio powinny cechować się następującymi parametrami: 

• rozdzielczość od 12M 3968x2976 (4:3) do 13M 4160x3120 (4:3), 

• bez znacznika GPS, 

• bez wykrywania uśmiechów, 

• bez retuszu. 

 Ustawienia kadru: 

• obowiązuje zdjęcie w trybie kolorowym, 

• zakazane jest używanie filtrów i programów specjalnych, 

• zakazane jest dodawanie jakichkolwiek znaków wodnych, a także opisów, w tym dat, danych 

lokalizacyjnych itp., 

• zaleca się wykonanie zdjęć na zewnątrz, w jasnym świetle dziennym, z unikaniem ekspozycji 



rysunków na bezpośrednie światło słoneczne, 

• obiektyw należy skierować pod kątem prostym na środek arkusza – należy unikać zbiegów 

poziomych i pionowych. 

W przypadku skanów należy stosować powyższe ustalenia odpowiednio. 

FORMAT PLIKÓW, TRYB PRZESYŁANIA PORTFOLIO ORAZ OŚWIADCZENIA O JEGO SAMODZIELNYM 

WYKONANIU 

Fotografie / skany rysunków wchodzących w zakres portfolio należy połączyć w JEDEN plik formatu 

pdf. 

Celem przygotowania portfolio kandydat może skorzystać z dowolnego oprogramowania płatnego 

lub darmowego. Przykładowe darmowe oprogramowanie mogące służyć do tego celu można pobrać 

z wykorzystaniem poniższego linku: 

https://www.pdfforge.org/pdfcreator/download 

Plik zawierający portfolio należy nazwać w następujący sposób: 

P-NAZWISKO KANDYDATA-IMIĘ KANDYDATA-NR. PASZPORTU KANDYDATA 

Skan oświadczenia o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowić musi odrębny plik formatu pdf. 

UWAGA: Przed zeskanowaniem oświadczenie należy wypełnić i własnoręcznie podpisać. 

Niepodpisane oświadczenie jest nieważne. 

Plik zawierający oświadczenie należy nazwać w następujący sposób: 

O-NAZWISKO KANDYDATA-IMIĘ KANDYDATA-NR PASZPORTU KADYDATA 

Oświadczenie kandydata:  

http://dwm.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2015/12/oswiadczenie-wa.pdf  

Prace wchodzące w skład portfolio należy sfotografować lub zeskanować 

i przesłać drogą elektroniczną przez WeTransfer na adres adebska@pk.edu.pl  

http://dwm.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2015/12/oswiadczenie-wa.pdf
mailto:adebska@pk.edu.pl

