
           Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 13/2018/2019 

Rektora UKW 

z dnia 18 grudnia 2018 r.  

1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku 

egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem: 

  gry na instrumencie lub śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym 

charakterze, solo lub z akompaniamentem), 

 słuchu muzycznego, 

 sprawności manualno-głosowej, 

 poczucia rytmu i sprawności rytmicznej. 

Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin 

praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał  

co najmniej 24 punkty.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku edukacja artystyczna  

w zakresie sztuki muzycznej, jak i kierunków innych niż edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

praktycznego, który jest sprawdzianem: 

 gry na instrumencie lub śpiewu lub dyrygowania dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, 

 słuchu muzycznego, 

 sprawności manualno-głosowej, 

 poczucia rytmu i sprawności rytmicznej. 

Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin 

praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał  

co najmniej 24 punkty.  

 

 2. ADMINISTRACJA profil ogólnoakademicki 



STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub 

wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20%.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku 

administracja, socjologia, zarządzanie, politologia, europeistyka, ekonomia, zarządzanie 

regionalne, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo 

narodowe lub inne kierunki nauk społecznych, w których efekty kształcenia pokrywają co 

najmniej 50%efektów z obszaru kształcenia nauk społecznych. 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

 

2) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż 

wymienione w pkt. 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku administracja). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest 

zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku 

administracja, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia 

drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

 

 

 

3. EKONOMIA profil praktyczny 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 



Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, 

informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za 

wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.  

 

 4. FILOZOFIA profil ogólnoakademicki 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, 

filozofię lub przedmiot język łaciński i kultura antyczna, to liczbę przyznanych punktów za 

wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku filozofia, 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, doradztwo filozoficzne i coaching, filologia 

polska, historia, kognitywistyka, politologia, psychologia, socjologia, teologia i kierunków 

pokrewnych. 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż wymienione 

w pkt. 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku filozofia). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest 

zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 



Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku 

filozofia, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia 

drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

 

5. PRAWO W BIZNESIE profil praktyczny 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub 

wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20%.  

 

 

   6. SOCJOLOGIA profil praktyczny 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub 

wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa 

się o 20%.  

 

7. KRYMINOLOGIA profil praktyczny 

 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 *kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW 
 

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”: 



Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub 

wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20%. 
 

 

 

8. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę 

o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  

9. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna oraz innych kierunków studiów.  

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 



10. FILOLOGIA ANGIELSKA 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, „starą maturą „ 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są  punkty  z części pisemnej egzaminu 

maturalnego z przedmiotu: język angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język angielski. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie 

z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia, o specjalności 

filologia angielska i kierunków pokrewnych (lingwistyka stosowana o specjalności język 

angielski + drugi język). 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

2) Na studia przyjmowani są absolwenci kierunków i specjalności innych niż wymienione w pkt 

1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku filologia o specjalności filologia angielska). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.  

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na 

kierunku filologia o specjalności filologia angielska oraz lingwistyka stosowana o specjalności 



język angielski + drugi język ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, 

przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

11. FILOLOGIA ROSYJSKA 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia o specjalności 

filologia rosyjska, lingwistyka stosowana (j. obcy + j. rosyjski) oraz specjalności 

pokrewnych. 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione 

w pkt 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku filologia o specjalności filologia rosyjska). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, 

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na 

kierunku filologia o specjalności filologia rosyjska, ale uzyskana ocena na dyplomie  

nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na 

dyplomie. 

12. LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z 

JĘZYKIEM ARABSKIM 



*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą” 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są punkty z części pisemnej egzaminu 

maturalnego z przedmiotu: język angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język angielski. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie 

z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia o specjalności 

lingwistyka stosowana (język angielski z językiem arabskim), filologia o specjalności język 

angielski z językiem arabskim oraz specjalności pokrewnych  

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż 

wymienione w pkt 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem 

arabskim). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, 

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe  

na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem 

arabskim), ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia 

drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

 



13. LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z 

JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA BEZ ZNAJMOŚCI JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą” 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są średnia punkty z części pisemnej egzaminu 

maturalnego z przedmiotu: język angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej  

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język angielski. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotu : 

język angielski. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie 

z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

14. LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z 

JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA ZE ZNAJMOŚCIĄ JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą” 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym 

przedmiotu: język angielski i język niemiecki. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z  części pisemnej egzaminu 

maturalnego z przedmiotu: język angielski oraz z części pisemnej egzaminu maturalnego z 

przedmiotu język niemiecki.  



Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język angielski i język niemiecki. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z egzaminu z przedmiotów: 

język angielski i język niemiecki. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie 

z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia o specjalności: 

lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim lub język niemiecki z 

językiem angielskim), filologia o specjalności język angielski z językiem niemieckim lub 

język niemiecki z językiem angielskim. 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż 

wymienione w pkt 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem 

niemieckim). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, 

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku 

filologia o specjalności: lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim lub język 

niemiecki z językiem angielskim), filologia o specjalności język angielski z językiem niemieckim lub 

język niemiecki z językiem angielskim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, 
przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

 

15. LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z 

JĘZYKIEM ROSYJSKIM 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 



STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą” 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego 

z przedmiotu: język angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język angielski. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie 

z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia o specjalności 

lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem 

angielskim), filologia o specjalności język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski z 

językiem angielskim. 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż wymienione 

w pkt 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem 

rosyjskim). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, 

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku 

filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski  

z językiem angielskim), filologia o specjalności język angielski z językiem rosyjskim lub język rosyjski  

z językiem angielskim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na 

studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

16. LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK NIEMIECKI Z 

JĘZYKIEM ROSYJSKIM 



*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą” 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język niemiecki.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są punkty z części pisemnej egzaminu 

maturalnego z przedmiotu: język niemiecki. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3  Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język niemiecki. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie 

z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia o specjalności 

lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim lub język rosyjski z językiem 

niemieckim), filologia o specjalności język niemiecki z językiem rosyjskim lub język rosyjski 

z językiem niemieckim.  

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku i specjalności innych niż 

wymienione w pkt 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem 

rosyjskim). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, 

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.  

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku 

filologia o specjalności lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim lub język rosyjski 

z językiem niemieckim), filologia o specjalności język niemiecki z językiem rosyjskim lub język rosyjski 

z językiem niemieckim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na 
studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 



 

17. LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM 

CHIŃSKIM 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

18. GERMANISTYKA  

(dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego) 
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”,” starą maturą” 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język niemiecki. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są  punktów  z części pisemnej  egzaminu 

maturalnego z przedmiotu: język niemiecki.. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język niemiecki. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie 

z zasadami zawartymi w §3 Uchwały.  

 

19. GERMANISTYKA  

   (dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od podstaw) 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 



STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

 20. GERMANISTYKA 

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku: filologia o specjalności: 

filologia germańska, filologia niemiecka, germanistyka oraz lingwistyka stosowana z językiem 

niemieckim, posiadający umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

2) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż 

wymienione w pkt 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test sprawdzający osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu treści podstawowych i 

kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filologia o specjalności  

germanistyka). 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli 

kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

21. FILOLOGIA POLSKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 



międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Warunki kształcenia i poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych 

przepisów. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku filologia polska oraz innych 

kierunków studiów. 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

Uwaga! 

Warunki kształcenia i poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych 

przepisów. 

 

22. HISTORIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, historię 

sztuki, wiedzę o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20% .  

Uwaga! 

Studia na kierunku historia dają możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Warunki kształcenia i 

poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych przepisów. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych historia, historia sztuki, 

archiwistyka, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, wojskoznawstwo, przewodnictwo i 

pilotaż turystyczny  oraz kierunków humanistycznych i społecznych.  

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 



macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona  

o 20% . 

Uwaga! 

Studia na kierunku Historia dają możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Warunki kształcenia i 

poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych przepisów. 

 

23.  HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, 

matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze 

świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów 

wg § 3 Uchwały.  

2. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim i 

języku angielskim. 

24.  INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał wiedzę o 

społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20% .  

 

 

25.  KULTUROZNAWSTWO 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  



Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kulturoznawstwo oraz innych 

kierunków studiów.  

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. 

26. POLITOLOGIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę 

o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20% .  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych.  

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona 

o 20% . 

 

 

27. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  



Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę 

o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20% . 

 

STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO  STOPNIA  
 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków: stosunki międzynarodowe, 

historia, regionalistyka oraz kierunków humanistycznych i społecznych. 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe 

zostanie podwyższona o 20%. 

28. ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM   I    

OCHRONA ZABYTKÓW  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub historię 

sztuki to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się  

o 20% .  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków: ochrona dóbr kultury, 

zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, archeologia, 

bibliotekoznawstwo, historia, kulturoznawstwo oraz kierunków humanistycznych                                

i społecznych. 



O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury,  

zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków zostanie podwyższona o 20% .  

 

29.  WOJSKOZNAWSTWO 
 

STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3.                       

Uchwały.  

 

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę                   

o społeczeństwie lub geografię,  to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

 

30. PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY 
 

STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3.                     

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę                       

o społeczeństwie lub geografię,  to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

 

31.  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM  
 

STACJONARNE  I  NIESTACJONARNE STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA 

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych. 



O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych,                      

w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

Ocena na dyplomie absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, wojskoznawstwo, politologia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną 

zostanie podwyższona o 20%. 

 

32. EDYTORSTWO 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

 

33. GEOGRAFIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię,  

to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia oraz innych 

kierunków pokrewnych 

 

W przypadku absolwentów studiów geograficznych pierwszego stopnia przyjęciu na studia drugiego 

stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na 

dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów 

potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

 



Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego kierunku geografia, turystyka i rekreacja, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona 

środowiska oraz kierunków  pokrewnych, którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia 

uzyskali ocenę co najmniej dobrą. 

 

34. REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5-LETNIE STUDIA INŻYNIERSKIE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, fizykę 

i astronomię, biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot 

podwyższa się o 20%.  

 

35. TURYSTYKA I REKREACJA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to 

liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1) Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i 

rekreacja, geografia, wychowanie fizyczne, sport. O przyjęciu na studia decydować będzie 

w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej 

kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 



2) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych, niż 

wymienione w pkt 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na 

podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i 

hotelarstwa). Za egzamin pisemny (test)  można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin 

wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

 W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od 

egzaminu. 

 Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na 

kierunku turystyka i rekreacja lub kierunkach określonych w pkt. 1, ale uzyskana ocena na 

dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie 

oceny na dyplomie. 

 

 

36. WYCHOWANIE FIZYCZNE, specjalność nauczycielska 

Nadaje uprawnienia do:  

studia I stopnia: 

 nauczania przedmiotu podstawowego - wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych 

 prowadzenia zajęć – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

     

     studia II stopnia: 

nauczania przedmiotu podstawowego - wychowanie fizyczne w szkołach 

ponadpodstawowych  
 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

- konkurs świadectw dojrzałości. 

Kandydat ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów musi posiadać umiejętność pływania 

(pisemne oświadczenie o posiadaniu umiejętności pływania).  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej. 

Kandydat uzyskuje dodatkowo 4 pkt. za pracę w charakterze nauczyciela lub instruktora sportu 

(punkty przydziela się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, odpisu dyplomu 

lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia). 



Kandydaci – sportowcy posiadający klasę mistrzowską legitymujący się zaświadczeniem 

potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 25 pkt. 

Kandydaci legitymujący się I klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 pkt. 

Kandydaci legitymujący się II klasą sportową otrzymują dodatkowo 10 pkt. 

Kandydaci legitymujący się młodzieżową klasą sportową otrzymują dodatkowo 5 pkt. 

 

Uwaga! Od kandydata wymaga się pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia studiów. 

Uwaga! Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o 

obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia z 

uprawnieniami pedagogicznymi. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

a) konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,  

b) konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia. 

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez 

dziekanat macierzystej uczelni. 

 

Uwaga! Od kandydata wymaga się pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia studiów. 

Uwaga! Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia  

o obowiązkowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studiów.  

Uwaga! Kandydat ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów musi posiadać umiejętność pływania 

(pisemne oświadczenie o posiadaniu umiejętności pływania).  

 

37. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWSIKU 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5 letnie studia  inżynierskie 

 
Kandydaci z „Nową Maturą”, Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz Kandydaci ze „Starą 

Maturą” 



Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał geografię, fizykę, chemię, matematykę oraz 

wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

38. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5-letnie studia inżynierskie, profil praktyczny 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za 

matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie 

rozszerzonym. 

 

39. INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5-letnie studia inżynierskie, profil ogólnoakademicki 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 



* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za 

matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie 

rozszerzonym. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1,5-roczne studia magisterskie, profil ogólnoakademicki 

 

1) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku inżynieria techniczno-

informatyczna oraz kierunków pokrewnych związanych z dyscypliną inżynieria 

materiałowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna                 

i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa           

i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo  i energetyka. 

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów 

potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

2) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż 

wymienione w pkt. 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu modułów podstawowych właściwych dla studiów inżynierskich 

kierunku inżynieria techniczno-informatyczna). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

     Uwaga: Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na   

kierunku edukacja techniczno-informatyczna (wychowanie techniczne),  ale uzyskana ocena na 

dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie 

oceny na dyplomie. 

 

40. FIZYKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 



* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę 

podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

 

1) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku fizyka.  

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem 

wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni. 

2) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż fizyka. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego.(test z zakresu modułów zajęć podstawowych właściwych dla studiów licencjackich 

kierunku fizyka). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.  

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na 

kierunku fizyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na 

studia drugiego stopnia na jej podstawie. 

  

41. INFORMATYKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

3,5–letnie studia inżynierskie 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę 

podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE 

4-letnie studia inżynierskie 



Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na 

egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym  

w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 1 Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę 

podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: 

STACJONARNE 1,5 roczne magisterskie 

NIESTACJONARNE 2 letnie magisterskie 

*Nabór na studia II stopnia nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

 

 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskiego kierunku 

informatyka. 

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona 

zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni. 

 

42. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5-letnie studia inżynierskie, profil ogólnoakademicki 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 



* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za 

matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie 

rozszerzonym. 

 

 

 

 

 43. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3,5-letnie studia inżynierskie, profil ogólnoakademicki 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za 

matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie 

rozszerzonym. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1,5-roczne studia magisterskie, profil ogólnoakademicki 

 

1) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku inżynieria materiałowa oraz 

kierunków pokrewnych związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa: automatyka, 

elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria 

biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 

 

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez 

dziekanat macierzystej uczelni. 

 

2) Studia 1,5 przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione 

w pkt.1  

 



Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego test z zakresu modułów podstawowych właściwych dla studiów inżynierskich 

kierunku inżynieria materiałowa). 

 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, 

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.  

 

 

44. MATEMATYKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę 

podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: matematyka.  

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem 

wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni. 

2) Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych  kierunków innych niż matematyka. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu 

pisemnego (test z zakresu modułów treści przedmiotów podstawowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku matematyka). 

Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.  

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

Uwaga! Do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na 

kierunku matematyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia 

na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

 

 



 

 

 

 

45. MECHATRONIKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

3,5-letnie studia inżynierskie 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę 

podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE 

4-letnie studia inżynierskie 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, 

fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%. 

* kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę 

podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. 

 

 

 



 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

1,5 roczne studia magisterskie 

 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku mechatronika lub 

inżynierskich kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, 

fizyka techniczna, mechanika i budowa maszyn.  

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona 

zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni. 

 

46. BIOLOGIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub 

chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

1. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych ( I i II stopnia ) kierunku: biologia, 

biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych (w których efekty 

kształcenia pokrywają co najmniej 50% efektów z obszaru kształcenia w zakresie nauk 

przyrodniczych). 

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów 

potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

2. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż 

wymienione w pkt. 1.  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku testu 

kompetencyjnego z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku biologia. Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test 

kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 



47. BIOTECHNOLOGIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

I NIESTACJONARNE 

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci  

ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały 

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub 

chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

1. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: biologia, biotechnologia, 

ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych (w których efekty kształcenia 

pokrywają co najmniej 50% efektów z obszaru kształcenia w zakresie nauk 

przyrodniczych). 

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów 

potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

2. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione 

w pkt. 1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku testu 

kompetencyjnego z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku biotechnologia. Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test 

kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

 

48. OCHRONA ŚRODOWISKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci 

 ze „starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa 



dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały.  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię, 

to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20% 

 

 

 

49. PEDAGOGIKA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą 

maturą”.  

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej  na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.  

 

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z 

następującej oferty:  

 ASYSTENT OSOBY STARSZEJ (TYLKO STUDIA STACJONARNE) 

 ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ*  

 DORADZTWO ZAWODOWE I HUMAN RESOURCES Z TUTORINGIEM 

KARIERY** 

 EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE*** 

 OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  

 OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (TYLKO STUDIA 

STACJONARNE)**** 

 RESOCJALIZACJA (TYLKO STUDIA NIESTACJONARNE) 

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli 

wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, 

którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.  
 
* W przypadku uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna moduł 

kształcenia Animacja społeczna i zarządzanie kulturą na kierunku Pedagogika nie będzie uruchamiany.   

** W przypadku uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Doradztwo zawodowe i Zarządzanie 

zasobami ludzkimi z coachingiem/tutoringiem moduł kształcenia Doradztwo zawodowe i Human Resources z 

tutoringiem kariery na kierunku Pedagogika nie będzie uruchamiany.   

*** W przypadku uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Edukacja obywatelska i 

bezpieczeństwo publiczne moduł kształcenia Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na kierunku 

Pedagogika nie będzie uruchamiany.   

 **** W przypadku uruchomienia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z 

profilaktyką uzależnień i socjoterapią moduł kształcenia Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną na 

kierunku Pedagogika nie będzie uruchamiany.   

 

 



50.  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (STUDIA STACJONARNE I 

NIESTACJONARNE)  

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 
Przyjęcie kandydatów na studia odbywać się będzie na podstawie rankingu punktów z: 

1. średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z przedmiotów 

zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy. Ocenom ze świadectwa 

dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 

Uchwały  

2. Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy (według ustalonego formularza) o 

braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia 

prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.  

Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do 

dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

51. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA  

STUDIA DUALNE 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE) 
 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z: 

1) średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej  na egzaminie maturalnym („nowa 

matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części 

pisemnej z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów wg § 3 Uchwały  

2) liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje 

do studiowania na tym kierunku to jest:  

 motywacji do studiowania,  

 projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,  

 posiadanych hobby i zainteresowań,  

 prezentacji siebie.  

Za rozmowę można uzyskać max 60 punktów. Rozmowa jest zaliczona jeżeli kandydat otrzyma za nią 

min. 30 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej ilości 

punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

52. PRACA SOCJALNA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą 

maturą”:  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej  na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.  

 



Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z 

następującej oferty: Pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny oraz Pracownik socjalny w 

środowisku i instytucjach publicznych. 

Wybór modułu kształcenia następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Dany moduł może zostać 

uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo ostatecznego zapisu 

studenta na dany moduł zajęć (z ofety powyżej) przysługuje tym osobom, które podczas rekrutacji 

zadeklarowali jego wstępny wybór. 

53.  LOGOPEDIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą 

maturą”. 

 

Przyjęcie na studia obejmuje obowiązkowe sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania 

zawodu logopedy w zakresie prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i 

artykulacyjnych. Nieprzystąpienie kandydata do powyższego sprawdzianu lub negatywny wynik 

powyższego sprawdzianu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania 

kwalifikacyjnego 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej  na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.  

 

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z 

następującej oferty: Wczesna interwencja logopedyczna oraz Neurologopedia. 

Wybór modułu kształcenia następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Dany moduł może zostać 

uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo ostatecznego zapisu 

studenta na dany moduł zajęć (z oferty powyżej) przysługuje tym osobom, które podczas rekrutacji 

zadeklarowali jego wstępny wybór. 

 

 

 

 

 

 

54.  ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA 
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej  na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.  

 



Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z 

następującej oferty: Animacja w kulturze oraz Animacja społeczno-kulturalna. 

Wybór modułu kształcenia następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Dany moduł może zostać 

uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo ostatecznego zapisu 

studenta na dany moduł zajęć (z oferty powyżej) przysługuje tym osobom, które podczas rekrutacji 

zadeklarowali jego wstępny wybór. 
 

 

55. EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE 
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”: 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej  z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały. Jeżeli 

kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał  historię lub wiedzę o 

społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

 

56. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ 

UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ  
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE)  
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.   

 

57. DORADZTWO ZAWODOWE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 

LUDZKIMI Z COACHINGIEM/TUTORINGIEM*  
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 



międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.  

 

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z 

następującej oferty: Coaching oraz Tutoring. 

 

Wybór danego modułu kształcenia następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać 

uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo ostatecznego zapisu 

studenta na dany moduł zajęć (z oferty powyżej) przysługuje tym osobom, które podczas rekrutacji 

zadeklarowali jego wstępny wybór. 

* Zależnie od wybranego przez studenta modułu kształcenia w toku studiów 

 

58. PEDAGOGIKA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
 

O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat 

macierzystej uczelni.  

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór modułu kształcenia z 

następującej oferty: 

 
 ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, 

kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w 

zakresie sztuki plastycznej, socjologia i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym. 

 EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, historia, administracja, politologia, socjologia, 

wojskoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria 

bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, praca socjalna.  

 LOGOPEDIA 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku lub specjalności 

logopedia.  

 OGÓLNOPEDAGOGICZNA (TYLKO STUDIA STACJONARNE) 

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż 

pedagogika 

 

 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA  

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna.  

 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA  

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika 

wczesnoszkolna; kierunku pedagogika o specjalności: kształcenie zintegrowane, edukacja 

wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, edukacja elementarna 

z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne i kierunków 

pokrewnych wyżej wymienionym. 

 RESOCJALIZACJA 



Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, 

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, innych kierunków studiów o 

specjalności resocjalizacja. 

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I DORADZTWO ZAWODOWE Z 

COACHINGIEM 

Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, pedagogika 

wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie 

zasobami ludzkimi.  

 
Wybór jednego z powyższych modułów kształcenia następuje do połowy grudnia pierwszego roku 

studiów w danym roku akademickim. Dany moduł zajęć może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go 

co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo ostatecznego zapisu studenta na dany moduł zajęć (z ofety 

powyżej) przysługuje tym osobom, które podczas rekrutacji zadeklarowali jego wstępny wybór.  

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający 

przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §2, 

pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r. poz. 1575) w ramach dodatkowego, 

częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego. 

 
*nie dotyczy modułu ogólnopedagogicznego, w ramach którego studenci uzyskują przygotowanie 

pedagogiczne 

 

  

59. PSYCHOLOGIA 
 

STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE 

 jednolite studia magisterskie 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą 

maturą”:  

 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen 

(punktów) z części pisemnej  uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura 

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów wg § 3 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości 

zdawał biologię to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%. 

 

Pod koniec trzeciego roku studenci wybierają jeden z modułów specjalnościowych: 

 psychologia kliniczna,  

 psychologia społeczna ,  

 psychologia wspomagania rozwoju,  

 psychologia zdrowia i rehabilitacji. 

 

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec  III roku studiów, oferta 

w tym zakresie może ulec zmianie. 

 

 

 

 



JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE PROWADZONE 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

 Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

ocen(punktów) uzyskanych z części pisemnej na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę 

punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §3 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie 

maturalnym lub egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbą przyznanych punktów za 

wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%. 

 

 Na studia prowadzone w języku angielskim mogą być przyjęci: 

 kandydaci dla których język angielski jest językiem ojczystym, 

 kandydaci posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej CAE (poziom 

B 2),  

 kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w języku angielskim.  

 

Rejestracja na studia prowadzona jest w języku angielskim. 

 

Obywatele polscy, kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego, ale ubiegający się o 

przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (obywatele państw członkowskich 

Unii Europejskiej) wnoszą opłaty za studia w wysokości 2000 euro za rok. 

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej wnoszą opłaty w wysokości 3000 euro za rok studiów 

(opłata za I rok studiów podwyższona jest o 200 euro).Kierunek studiów zostanie uruchomiony w 

przypadku przyjęcia minimum 20 kandydatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


