
 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 56/2014/2015 

 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia 

w roku akademickim 2015/2016.  

 
 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym    

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

 Senat UKW na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015 r., przyjął zmianę do uchwały Nr 

128/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu 

rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 o następującej treści: 

1. Załącznik Nr 3 dotyczący szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w 

roku akademickim 2015/2016 dla Wydziału Humanistycznego otrzymuje brzmienie 

określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 7 dotyczący szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w 

roku akademickim 2015/2016 dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii otrzymuje 

brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

        mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
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 Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 56/2014/2015 

Senatu UKW 

z dnia 31 marca 2015 r. 

(Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 128/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r.) 

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

1. 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 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. 2 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%. 

  

2. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

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 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. 2 UCHWAŁY.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

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. 

UWAGA: Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci 

Uniwersytetu Kazimierza wielkiego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 i z toku 

studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0.  



3. FILOLOGIA O SPECJALNOŚCI: 

3.1. FILOLOGIA ANGIELSKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język 

angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1. 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 §2 ust.1, pkt.1.2.Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*: 

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących: 

a. egzamin pisemny z języka angielskiego, 

b. egzamin ustny z języka angielskiego. 

 ad a. Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczno-leksykalnego w ramach materiału  

gramatycznego z zakresu szkoły średniej. 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są 

dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.  

 ad. b. Egzamin ustny składa się z czterech części, ocenianych osobno: 

- tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) – 10 pkt, 

- pytań do tekstu – 15 pkt,  

- dwóch pytań losowanych: 

 pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego – 10 pkt, 

 pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego – 15 pkt. 

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

kandydat uzyskał minimum 15 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części 

egzaminu. 



Uwaga! Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane 

zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

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

filologia angielska i pokrewne (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! Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku filologia o specjalności filologia angielska 

oraz lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język, którzy ukończyli 

studia pierwszego stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. 

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. 

 

3.2. FILOLOGIA O SPECJALNOŚCI GERMANISTYKA  

    (dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego) 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język niemiecki. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język 

niemiecki. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1. 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 §2 ust.1, pkt.1.2. Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*: 

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących: 

a. egzamin pisemny z języka niemieckiego, 

b. egzamin ustny z języka niemieckiego. 

 ad. a. Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczno-leksykalnego w ramach materiału  

gramatycznego z zakresu szkoły średniej. 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są 

dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.  

 ad. b. Egzamin ustny składa się z czterech części, ocenianych osobno: 

- tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) – 10 pkt, 

- pytań do tekstu – 15 pkt,  

- dwóch pytań losowanych: 

 pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego – 10 pkt, 

 pytania z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego – 15 pkt. 

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

kandydat uzyskał minimum 15 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części 

egzaminu. 

Uwaga! Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane 

zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii. 

 

3.3. FILOLOGIA O SPECJALNOŚCI GERMANISTYKA  

   (dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego) 

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 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 zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.2. Uchwały 



3.4. FILOLOGIA O SPECJALNOŚCI 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 jako pierwszym językiem obcym. 

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! Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku filologia o specjalności filologia germańska, 

którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co 

najmniej 3,8. 

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 filologia germańska). 

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

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

3.5. FILOLOGIA STOSOWANA Z JĘZYKIEM 

NIEMIECKIM 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

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

filologia germańska, filologia niemiecka, germanistyka oraz lingwistyka stosowana  z 

językiem niemieckim jako pierwszym językiem obcym. 

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! Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku filologia o specjalności filologia germańska, 

którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co 

najmniej 3,8. 

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 filologia germańska). 



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

zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

3.6. FILOLOGIA ROSYJSKA, GRUPA BEZ 

ZNAJOMOŚCI    JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

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 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 zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.2. Uchwały.  

3.7. FILOLOGIA ROSYJSKA, GRUPA ZE 

ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie 

maturalnym przedmiotu: język rosyjski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego  

z przedmiotu: język rosyjski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1. Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB 

przedmiotu: język rosyjski. 

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów 

zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.2. Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*:  

O przyjęciu kandydata na I rok studiów decyduje wynik egzaminu ustnego z języka 

rosyjskiego. 

Egzamin ustny z języka rosyjskiego składa się z czterech części, ocenianych osobno: 

- czytania tekstu oraz odpowiedzi na związane z nim pytanie, 

- ćwiczenia gramatycznego,  



- pytania ogólnego (zainteresowania, czytane książki, dom, rodzina, szkoła itp.), 

- pytania z wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej kultury Rosji (literatura, film, czasopisma, 

nobliści, sportowcy itp.). 

Za każdą część kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Łącznie za egzamin ustny 

można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

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

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych 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. 

3.8. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język 

angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1. 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 §2 ust.1, pkt.1.2. Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*:  

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących: 

a. egzamin pisemny z języka angielskiego, 

b. egzamin ustny z języka angielskiego. 

 ad. a. Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczno-leksykalnego w ramach materiału  

gramatycznego z zakresu szkoły średniej. 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są 

dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.  

 ad. b. Egzamin ustny składa się z czterech części, ocenianych osobno: 

- tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) – 10 pkt, 

- pytań do tekstu – 15 pkt,  

- dwóch pytań losowanych: 

 pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego – 10 pkt, 

 pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego – 15 pkt. 

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

kandydat uzyskał minimum 15 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części 

egzaminu. 

Uwaga! Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia  

o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

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

lingwistyka stosowana (języka 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. 

 

3.9. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA BEZ ZNAJMOŚCI 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język 

angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1. 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 §2 ust.1, pkt.1.2.Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*: 

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących: 

a. egzamin pisemny z języka angielskiego, 

b. egzamin ustny z języka angielskiego. 

 ad. a. Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczno-leksykalnego w ramach materiału  

gramatycznego z zakresu szkoły średniej. 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są 

dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.  



 ad. b. Egzamin ustny skł ada się z czterech części, ocenianych osobno: 

- tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) – 10 pkt, 

- pytań do tekstu – 15 pkt,  

- dwóch pytań losowanych: 

 pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego – 10 pkt, 

 pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego – 15 pkt. 

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

kandydat uzyskał minimum 15 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części 

egzaminu. 

Uwaga! Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia  
o dysleksji, dysortografii i dysgrafii. 

 

3.10. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA ZE ZNAJMOŚCIĄ 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ 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 ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język 

angielski oraz średnia punktów z części ustnej (wewnętrznej) lub/i z części pisemnej 

(zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu język niemiecki.  

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1. 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 §2 ust.1, pkt.1.2. Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*: 

Egzamin wstępny składa się z trzech części: 



a. Egzaminu pisemnego z języka angielskiego, 

b. Egzaminu ustnego z języka angielskiego, 

c. Egzaminu ustnego z języka niemieckiego. 

 ad. a. Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczno-leksykalnego w ramach materiału 

gramatycznego z zakresu szkoły średniej. 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są 

dopuszczeni kandydaci, którzy zdobyli podczas egzaminu pisemnego minimum 15 punktów. 

 ad. b. Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z dwóch części, ocenianych osobno: 

- pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego, 

- pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego. 

Za każdą część kandydat może uzyskać maksymalnie 12,5 pkt.  

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin ustny jest zdany, jeżeli 

kandydat uzyskał minimum 7,5 pkt. 

Do egzaminu ustnego z języka niemieckiego dopuszczeni są kandydaci, którzy zdali egzamin  

z języka angielskiego. 

 ad. c. Egzamin ustny z języka niemieckiego składa się z dwóch części, ocenianych osobno: 

- pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego, 

- pytania z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. 

Za każdą część kandydat może uzyskać maksymalnie 12,5 pkt.  

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin ustny jest zdany, jeżeli 

kandydat uzyskał minimum 7,5 pkt.  

Egzamin ustny jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał minimum 15 punktów i zdał obie części 

egzaminu ustnego (język angielski i język niemiecki). Za cały egzamin ustny (z języka 

angielskiego  

i języka niemieckiego łącznie) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeżeli uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie formy 

egzaminu (pisemną i dwie części ustne). 

Uwaga! Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia  

o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych 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. 

3.11. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język angielski.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język 

angielski. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1. 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 §2 ust.1, pkt.1.2. Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*: 

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących: 

a. egzamin pisemny z języka angielskiego, 

b. egzamin ustny z języka angielskiego. 

 ad. a. Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczno-leksykalnego w ramach materiału  

gramatycznego z zakresu szkoły średniej. 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są 

dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.  



 

 

 ad. b. Egzamin ustny składa się z czterech części, ocenianych osobno: 

- tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) – 10 pkt, 

- pytań do tekstu – 15 pkt,  

- dwóch pytań losowanych: 

 pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego – 10 pkt, 

 pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego – 15 pkt. 

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

kandydat uzyskał minimum 15 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części 

egzaminu. 

Uwaga! Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia  
o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych 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. 

 

 



3.12. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

JĘZYK NIEMIECKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ: 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie  

maturalnym przedmiotu: język niemiecki.  

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części ustnej 

(wewnętrznej) i z części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język 

niemiecki. 

Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się 

liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.1.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 §2 ust.1, pkt.1.2. Uchwały.  

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*: 

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących: 

a. egzamin pisemny z języka niemieckiego, 

b. egzamin ustny z języka niemieckiego. 

 ad. a. Egzamin pisemny ma formę testu gramatyczno-leksykalnego w ramach materiału  

gramatycznego z zakresu szkoły średniej. 

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są 

dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.  

 ad. b. Egzamin ustny składa się z czterech części, ocenianych osobno: 

- tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) – 10 pkt, 

- pytań do tekstu – 15 pkt,  

- dwóch pytań losowanych: 

 pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego – 10 pkt, 

 pytania z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego – 15 pkt. 

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

kandydat uzyskał minimum 15 punktów. 

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części 

egzaminu. 



Uwaga! Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia  

o dysleksji, dysortografii i dysgrafii. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych 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 wyższych 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. 

4.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 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. 2 UCHWAŁY.  

UWAGA! 

1. STUDENTOM UMOŻLIWIA SIĘ DODATKOWE KSZTAŁCENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU 

NAUCZYCIELA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (II ETAP EDUKACYJNY). 

2. STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH MOŻE REALIZOWAĆ KSZTAŁCENIE W RAMACH DODATKOWYCH  
30 PUNKTÓW ECTS, ZGODNIE Z ART.170 A, UST. 2 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, 
UPRAWNIAJĄCYM GO DO KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ NA OKREŚLONYM POZIOMIE STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT, 
O ILE NIE WYKORZYSTAŁ ICH W INNY SPOSÓB. 

3. WARUNKIEM URUCHOMIENIA KSZTAŁCENIA BĘDZIE ZGŁOSZENIE SIĘ LICZBY STUDENTÓW OKREŚLONEJ  
W ZARZĄDZENIU REKTORA. 

 



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! 

1. Studentom umożliwia się dodatkowe kształcenia przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w gimnazjum i w 

szkole ponadgimnazjalnej (III i IV etap edukacyjny). 

2. Student studiów stacjonarnych może realizować kształcenie w ramach dodatkowych 30 

punktów ECTS, zgodnie z art.170 a, ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

uprawniającym go do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów bez 

wnoszenia opłat, o ile nie wykorzystał ich  

w inny sposób. 

3. Warunkiem uruchomienia kształcenia będzie zgłoszenie się liczby studentów określonej  

w zarządzeniu Rektora. 

5.HISTORIA 

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 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 zgodnie z 

zasadami zawartymi w §2 ust.2 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% .  

UWAGA! 

1. STUDENTOM UMOŻLIWIA SIĘ DODATKOWE KSZTAŁCENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU 

NAUCZYCIELA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (II ETAP EDUKACYJNY). 

2. STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH MOŻE REALIZOWAĆ KSZTAŁCENIE W RAMACH DODATKOWYCH  
30 PUNKTÓW ECTS, ZGODNIE Z ART.170 A, UST. 2 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, 
UPRAWNIAJĄCYM GO DO KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ NA OKREŚLONYM POZIOMIE STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT, 
O ILE NIE WYKORZYSTAŁ ICH W INNY SPOSÓB. 

3. STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH MOŻE REALIZOWAĆ KSZTAŁCENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO 

WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA ODPŁATNIE. 

4. WARUNKIEM URUCHOMIENIA KSZTAŁCENIA BĘDZIE ZGŁOSZENIE SIĘ LICZBY STUDENTÓW OKREŚLONEJ  
W ZARZĄDZENIU REKTORA. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 



1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych historia 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! 

1. Studentom umożliwia się dodatkowe kształcenia przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w gimnazjum i w 

szkole ponadgimnazjalnej (III i IV etap edukacyjny). 

2. Student studiów stacjonarnych może realizować kształcenie w ramach dodatkowych 30 

punktów ECTS, zgodnie z art.170 a, ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

uprawniającym go do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów bez 

wnoszenia opłat, o ile nie wykorzystał ich w inny sposób. 

3. Student studiów niestacjonarnych może realizować kształcenie przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela odpłatnie. 

4. Warunkiem uruchomienia kształcenia będzie zgłoszenie się liczby studentów określonej  

w zarządzeniu Rektora. 

 

 

6.HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI 

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 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. 2 UCHWAŁY.  

7.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 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. 2 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.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 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. 2 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. 

9.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 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. 2 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 kierunku politologia 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 politologia zostanie 

podwyższona o 20% . 

10.REGIONALISTYKA EUROPEJSKA 

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 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. 2 UCHWAŁY.  

 

11.STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

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 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. 2 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 I NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO  STOPNIA  
 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunków: politologicznych, 

historycznych oraz pokrewnych z zakresu nauk 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.  

 

 

12.TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA I KULTUROWA 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku turystyka i rekreacja, 

historia oraz kierunków pokrewnych. 

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.  

13.ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I 

OCHRONA ZABYTKÓW  

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 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 zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust. 2 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 I NIESTACJONARNE 

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku ochrona dóbr 

kultury 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 

zostanie podwyższona o 20% .  

 

*Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego: 

- kandydaci ze „starą maturą”, 

- kandydaci z „nową maturą”: (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości 

nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym, 

- kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. ÷ 2006 r.) nie mają ocen  

z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym, 

- kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen 

z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 56 /2014/2015 

Senatu UKW 

z dnia 31 marca 2015 r. 

(Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 128/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r.) 
 

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 
1. PEDAGOGIKA  
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 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. 2 Uchwały.  

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują wybór specjalności z następującej 

oferty:  

 

ANIMACJA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ 

EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z COACHINGIEM 

 EDUKACJA ZDROWOTNA Z ALTERNATYWNYMI  I  WSPOMAGAJĄCYMI 

METODAMI KOMUNIKACJI 

OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE    ROZWOJU   

RESOCJALIZACJA  

 OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (TYLKO 

STUDIA STACJONARNE) 

 

Wybór specjalności następuje w trakcie drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie 

uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej 

specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór. W 

przypadku, gdy liczba studentów wybierających daną specjalność będzie większa niż liczba 

miejsc o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych w I semestrze studiów.  

 

 

2.STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 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 deklarują wybór specjalności z następującej 

oferty:  

OGÓLNOPEDAGOGICZNA 
Studia adresowane są do absolwentów  studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż 
pedagogika 



 

ZARZĄDZĄDZANIE PROJEKTAMI W ANIMACJI SPOŁECZNO - 

KULTUROWEJ  
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca 

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

artystyczna w zakresie sztuki plastycznej, socjologia i kierunków pokrewnych.  

 

EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków:  pedagogika, historia, 

administracja, politologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, 

inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną. 

 

LOGOPEDIA 
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika o specjalności 

logopedia, pedagogika specjalna o specjalności logopedia, innych kierunków studiów o 

specjalności logopedia, filologia polska, pedagogika wczesnoszkolna (*).  

 

*Absolwenci pedagogiki wczesnoszkolnej uzyskują kwalifikacje logopedy szkolnego. W 

przypadku chęci dalszego specjalizowania się i poszerzenia logopedii mogą uzupełnić 

przygotowanie logopedyczne na studiach podyplomowych 

 

Pierwszym etapem kwalifikacji na specjalność logopedia jest sprawdzian obejmujący 

poprawność wymowy. Sprawdzian nie jest punktowany. Negatywny wynik sprawdzianu jest 

równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  

 

Ze sprawdzianu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika o specjalności 

logopedia, którzy ukończyli studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.  

  

 BADANIA SPOŁECZNE I EWALUACJA W PRAKTYCE OŚWIATOWEJ 


Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca 

socjalna, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia.  



PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca 

socjalna.  

 

PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI  
 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, praca socjalna 

oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.  

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika 

wczesnoszkolna; kierunku pedagogika o specjalności: edukacja przedszkolna, pedagogika 

przedszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna i kierunku 

pedagogika o innych specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym.  

 

 

 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z ORGANIZACJĄ I REWITALIZACJĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca socjalna, 
socjologia, polityka społeczna 
 



PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA 
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  i kierunku pedagogika o innych 

specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym.  
 

 PROMOCJA ZDROWIA Z MARKETINGIEM SPOŁECZNYM  

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca socjalna, 
innych kierunków studiów o specjalności promocja zdrowia. 
 

RESOCJALIZACJA 
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca 

socjalna, innych kierunków studiów o specjalności resocjalizacja.  

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków : pedagogika, pedagogika 
wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, socjologia, polityka społeczna i zarządzanie ( 
zwłaszcza dla menadżerów społecznych,  zawodowych działaczy organizacji pozarządowych) 
oraz studiów jednolitych magisterskich z zakresu psychologii, a także wszystkich kierunków 
przygotowujących do pracy nauczyciela ( dla absolwentów z przygotowaniem pedagogicznym i 
kwalifikacjami do nauczania przedmiotu lub zajęć) 

 

3. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I 

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

„starą maturą”:  

 

Pierwszym etapem kwalifikacji kandydatów na studia jest sprawdzian obejmujący poprawność 

wymowy. Sprawdzian nie jest punktowany.  

 

Negatywny wynik sprawdzianu jest równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 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. 2 Uchwały.  

 

Na drugim roku studenci wybierają moduły kształcenia do wyboru ( pedagogika przedszkolna, 

terapia pedagogiczna, innowacyjna edukacja muzyczna, wczesne nauczanie języka angielskiego). 

 Kwalifikacja na moduł – wczesne nauczanie języka angielskiego obejmuje wyłącznie 

kandydatów, którzy znają język angielski na poziomie średnio zaawansowanym, - zdawali język 

angielski na maturze i uzyskali nie mniej niż 70 %- poziom podstawowy, bądź 50 %- poziom 

rozszerzony i którzy w okresie studiów przystąpią do egzaminu  z języka angielskiego dającego 

świadectwo uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zdanie egzaminu z języka 

angielskiego, wymaganego przez ministra, jest indywidualną sprawą studenta, nie ma wpływu na 

ukończenie studiów i nie jest organizowane przez Uczelnię.  

 

 

 

 

 



4. LOGOPEDIA 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 

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

„starą maturą”:  

 

Pierwszym etapem kwalifikacji kandydatów na studia jest sprawdzian obejmujący poprawność 

wymowy. Sprawdzian nie jest punktowany. Negatywny wynik sprawdzianu jest równoznaczny z 

niedopuszczeniem do studiowania tej specjalności.  

 

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. 2 Uchwały.  

 

5. PRACA SOCJALNA  

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 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. 2 Uchwały.  

 

6.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) 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. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub 

na egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbę przyznanych punktów za wymieniony 

przedmiot podwyższa się o 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE PROWADZONE W  
JĘZYKU ANGIELSKIM 

 
 

                      Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 
ocen(punktów)  uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Ocenom ze 
świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z 
zasadami zawartymi w §2 ust. 2 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. 
 
 

 


