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Załącznik Nr 3

  

 

 

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. 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%. 

  

2. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

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

ze „starą maturą”:  

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

(punktów) uzyskanej 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.  

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. 

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 2018/2019 i z toku studiów uzyskali 

średnią ocen co najmniej 4,0.  
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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.2, pkt.2.1. 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.2, pkt.2.2.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. 
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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 kierunku filologia, o specjalności 

filologia angielska i kierunków pokrewnych (lingwistyka stosowana o specjalności język 

angielski + drugi język). 

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

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

macierzystej uczelni. 

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

1. 

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

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

licencjackich kierunku filologia o specjalności filologia angielska). 

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

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

Uwaga! 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 ROSYJSKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 
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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.1. Uchwały.  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE 

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

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

pokrewnych. 

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

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

macierzystej uczelni. 

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

w pkt 1. 

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

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

licencjackich kierunku filologia o specjalności filologia rosyjska). 

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

jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

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

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

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

dyplomie. 

3.3. 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.  
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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.2, pkt.2.1. 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.2, pkt.2.2. 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.  
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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. 

 

3.4. 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.2, pkt.2.1. Uchwały.  

Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej: 
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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.2, pkt.2.2.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. 

 

3.5. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA ZE 

ZNAJMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 
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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.2, pkt.2.1. 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.2, pkt.2.2. 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. 
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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 kandydat 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 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. 
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3.6. 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.2, pkt.2.1. 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.2, pkt.2.2. 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. 
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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 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. 

 

 

3.7. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

JĘZYK NIEMIECKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE 

Kandydaci z „nową maturą: 
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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.2, pkt.2.1.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.2, pkt.2.2. 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 
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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. 

3.8. LINGWISTYKA STOSOWANA:  

 

JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM 

 

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. 1. Uchwały.  
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4,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.2, pkt.2.1. 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.2, pkt.2.2. 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. 
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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. 

 

5.GERMANISTYKA  

   (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 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.1. Uchwały 

6. 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. 

Uwaga! Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego kierunku filologia o specjalności germanistyka, 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 sprawdzający osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu treści podstawowych i 
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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. 

 

7.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. 1 Uchwały.  

Warunki kształcenia i poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych 

przepisów. 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

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

kierunków studiów. 

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

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

macierzystej uczelni. 

Uwaga! 

Warunki kształcenia i poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych 

przepisów. 

8.HISTORIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

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

ze „starą maturą”: 

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

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

międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości 
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uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi 

w §2 ust.1 uchwały.  

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

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

przedmioty podwyższa się o 20% .  

Uwaga! 

Warunki kształcenia i poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych 

przepisów. 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

1) Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych historia 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! 

Warunki kształcenia i poziom kwalifikacji nauczycielskich zostaną określone po opublikowaniu właściwych 

przepisów. 

 

9.HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

*uruchomienie studiów dualnych jest uzależnione od otrzymania dofinansowania ze środków NCBiR 

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 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.  

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

angielskim. 
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10.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. 1 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.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. 1 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. 

12.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. 1 Uchwały.  
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Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę 

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

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych.  

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

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

macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona 

o 20% . 

 

13.REGIONALISTYKA EUROPEJSKA 

 

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.  

 

 

14.STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

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

ze „starą maturą”: 

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

(punktów) uzyskanej 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, wiedzę 

o społeczeństwie lub geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty 

podwyższa się o 20% . 
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STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO  STOPNIA  
 

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

historycznych oraz kierunków humanistycznych i społecznych. 

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

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

macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku Stosunki Międzynarodowe zostanie 

podwyższona o 20%. 

 

 

 

 

15. ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I    

OCHRONA ZABYTKÓW  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

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

ze „starą maturą”: 

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

(punktów) uzyskanej 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. 1 uchwały.  

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

sztuki to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się  

o 20% .  

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE  

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

zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków 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 i  

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

 

STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

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

„starą maturą”:  

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

(punktów) uzyskanej 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. 1. 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%. 

 

17. PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY 
 

STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA  

 

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

„starą maturą”:  

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

(punktów) uzyskanej 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. 1 Uchwały.  

 

 
18. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM  

 

STACJONARNE  I  NIESTACJONARNE STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA  

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych. 

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

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

Ocena na dyplomie absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, wojskoznawstwo, politologia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną 

zostanie podwyższona o 20%. 
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19. EDYTORSTWO 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

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

„starą maturą”:  

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

(punktów) uzyskanej 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. 1. 

Uchwały.  

 

 

 

 

 

 

*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). 


