
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 
Uchwała Nr 77/2018/2019 

Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego          

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku 

akademickim 2019/2020 
 

Na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia  20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668.)  

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1. W § 6 ust.10 otrzymuje brzmienie: 

 

„Po zakwalifikowaniu na I rok studiów kandydaci na kierunki, na które zostały określone 

czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w terminie do 31 października 

2019 r. zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez 

upoważnionego lekarza na podstawie skierowania na badania, zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań  lekarskich kandydatów do szkół 

wyższych. Skierowania  przesyłane są kandydatom.” 

 

2. W § 7 usuwa się Harmonogram rekrutacji 2019/2020 na studia stacjonarne i 

niestacjonarne drugiego stopnia 

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały punkty 12-17, 38, 39, 42, 43 oraz 49-53 i 58 otrzymują 

brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
  

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

mgr Iwona Staszewska – Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

Egzemplarz nr …/6/2018/2019 



 

 

 

 

 

Za łącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 77/2018/2019  

Senatu UKW 

z dnia 26 marca 2019 r. 
 

12. LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO -ARABSKA 

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 ANGIELSKO -

NIEMIECKA  

a) GRUPA BEZ ZNAJMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

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.  

b) GRUPA ZE ZNAJMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

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. 

14. LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO -

ROSYJSKA 

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. 

15. LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO - ROSYJSKA 

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. 

 

16. LINGWISTYKA STOSOWANA ROSYJSKO - CHIŃSKA 

 

 

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.  

17. GERMANISTYKA  

a)(dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego) 
 



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.  

b)   (dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od 

podstaw) 

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.  

  GERMANISTYKA 

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. 

 

 

38. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

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 

matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemię 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 

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), chemię 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,  

 

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. 

 

42. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 

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 

matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię), chemię 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 

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), chemię 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 

 

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.  

 

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   

 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.   
  

  

50. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA   

 JEDNOLITE  STUDIA  MAGISTERSKIE  (STUDIA 

 STACJONARNE  I  



NIESTACJONARNE)   

 

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.  

   

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ 

UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ   
 

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.    



 

 

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 modułów kształcenia* nie 

posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania to 

przygotowanie 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  

  

 


