
Кандидати на перший рік з архітектури в університеті Люблінська Політехніка 

реєструються електронічно на веб-сайті університету в електронній системі реєстрації 

кандидатів. 

 

Кандидати, після реєстрації та оплати вступного внеску, мають додатковий 

вступний іспит малюнок від руки, що складається з двох завдань, таких як малювання з 

натури і з уяви. Іспит проходить протягом двох днів підряд (кожен малюнок в інший 

день), тривалість екзамену для кожного малюнку 180 хв.  

Перше завдання - малювання з натури полягає на тому, що малюємо олівцем на 

папері розміром 50х70 см, композицію з твердих тіл, брил і інших елементів так званої 

мертвої натури, з урахуванням перспективи загальних пропорцій і світлотіней.  

Друге завдання полягає на тому, що малюємо олівцем на папері розміром 50х70 см, 

на тему задану комісією з уяви, спираючись в перспективі на людину, яка стоїть 

враховуючи суть теми та світлотінь. Приклади теми другого завдання минулих років 

"Намалюй палац мишачого короля", "Намалюй космічну базу", "Намалюй в середині 

лабораторію алхіміка", "Намалюй літнє кафе на площі старого міста"  

Екзамен на напрямку архітектура та містобудування має такі цілі: 

- перевірка просторової уяви та логічного мислення кандидата, 

- перевірка загального рівня знань про можливості створення тривимірного простору і 

вміння його застосувати у вирішенні теми просторової композиції.  

- перевірити навички кандидата з точки зору його придатності до професії 

архітектора, його інтерес до мистецтва та архітектури.  

Кандидат повинен виконати два завдання. Іспит проводиться анонімно через 

кодування роботи, перш ніж віддати її для оцінювання. Екзамен з малюнку відноситься 

до всіх кандидатів з напрямку архітектура. 

Кандидати повинні принести олівець, гумку для стирання олівця, 

закордонний паспорт (у разі, якщо хтось не зареєструвався в системі, повинен 

представити квитанцію оплати), папером для малюнків забезпечує університет. 

 

Умови вступу 

Необхідною умовою для створення списку кандидатів за рейтингом є здача 

вступного іспиту малювання від руки. Іспит оцінюється за шкалою від 0 до 500 пунктів 

(кожен малюнок від 0 до 250 балів). Іспит зараховано, якщо кандидат отримав 

принаймні 150 балів з двох малюнків.  

Процедура допуску враховує результати екзамену, проведеного на факультеті в 

даному навчальному році.  

Рейтинг кандидатів створюється в результультаті індексу набору (W) від вищих до 

нижчих. Окрім результатів малюнку враховуються оцінки з: математики або фізики, 

іноземної мови та польської мови.  

Кандидати допускаються на конкурсній основі та після складення на факультет всіх 

необхідних документів. 


