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Załącznik nr 2 

 

  

 

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK 

SPOŁECZNYCH 
 

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 na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) 

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

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

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

wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20%.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

1) Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku 

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

zarządzanie regionalne, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, 

bezpieczeństwo narodowe lub inne kierunki nauk społecznych, w których efekty 

kształcenia pokrywają co najmniej 50%efektów z obszaru kształcenia nauk 

społecznych. 

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

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

macierzystej uczelni. 

 

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

wymienione w pkt. 1. 



 2 

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 O PROFILU PRAKTYCZNYM 

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. 1 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%.  

 

3.  FILOZOFIA profil ogólnoakademicki 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

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

ze „starą maturą”: 

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

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

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

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

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

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

wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.  
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku filozofia, 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, doradztwo filozoficzne i coaching, filologia 

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

pokrewnych. 

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

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

macierzystej uczelni. 

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

wymienione w pkt. 1. 

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

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

licencjackich kierunku filozofia). 

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

zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

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

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

drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie. 

4. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO  

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 na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) 

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

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

5. PRAWO W BIZNESIE profil praktyczny 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

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

ze „starą maturą”: 

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

ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) 
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lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 

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

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

wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20%.  

 

 

6. SOCJOLOGIA profil praktyczny 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

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

ze „starą maturą”: 

 

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

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

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

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

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

wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa 

się o 20%.  

 

7. KRYMINOLOGIA – profil praktyczny,  

 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 *kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW 
 

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

„starą maturą”: 
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej 

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

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

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

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

wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty  

podwyższa się o 20%. 
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