
     KOLEGIUM IV 

 

1. 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 absolwenci kierunków studiów z zakresu nauk 

społecznych, w szczególności administracji, socjologii, zarządzania, politologii, 

europeistyki, ekonomii, kryminologii, zarządzania regionalnego, regionalistyki, 

prawa w biznesie, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa wewnętrznego, 

bezpieczeństwa narodowego. 

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. 



 

 

2. 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%.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I 

NIESTACJONARNE* 

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN 

 

1) Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku 

ekonomia, prawo w biznesie, zarządzanie, finanse, rachunkowość oraz innych 

kierunków, związanych z dziedziną nauk społecznych, w których co najmniej 50% 

efektów uczenia się zostało przypisanych do dyscypliny  ekonomia i finanse. 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.  

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 

rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla 

studiów licencjackich kierunku Ekonomia; opracowane treści zawarte w poniższych 

zagadnieniach są dostępne na stronie Instytutu Prawa i Ekonomii. Za rozmowę kwalifikacyjną 

można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Warunkiem przyjęcia kandydata jest uzyskanie  

30 punktów.  

Zagadnienia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów 

licencjackich kierunku Ekonomia (dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych 

niż wymienione w pkt. 1.) 
Ekonomia: popyt, podaż, cena – równowaga rynkowa i mechanizm rynkowy; 

elastyczność popytu i podaży; produkcja i koszty w przedsiębiorstwie; zysk ekonomiczny  

i zysk księgowy; rodzaje struktur rynkowych i decyzje przedsiębiorstw; podstawy decyzji 

ekonomicznych konsumenta; podstawowe agregaty ekonomiczne; wzrost i rozwój 

gospodarczy; determinanty konsumpcji; rynek pracy; bezrobocie; inflacja. 

Finanse publiczne: pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego, przedmiot, 



cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej oraz finansów, funkcje finansów 

publicznych, środki publiczne, dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody, rozchody, 

dług publiczny, deficyt, nadwyżka, Skarb Państwa, budżet państwa. 

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: Podstawowe operacje księgowe; 

sprawozdania finansowe, zasady ich sporządzania, zawartość informacyjna sprawozdań. 

 

 

 

 3. 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%.  

  

  4. SOCJOLOGIA profil praktyczny 

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 wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20%.  

 



5. KRYMINOLOGIA 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. PRAWO profil praktyczny 
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 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. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 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%. 

  

8. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA profil 

praktyczny 

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. 

 

9.  HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI profil praktyczny 

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. 

 

10.  INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ 

PUBLICZNĄ 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 wiedzę o 

społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa 

się o 20%.  

11. POLITOLOGIA 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 

lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20%.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  



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%. 

 

 

12.  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM 

profil ogólnoakademicki 
  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  

 

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%. 

 

 

13. CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM 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 wiedzę 

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

wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

 

 


