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Załącznik nr 2 
do Uchwały Senatu UO nr 291/2016-2020 

z dnia 21 maja 2020 r. 

 
Wydziały:  

I. Wydział Chemii  

II. Wydział Ekonomiczny  

III. Wydział Filologiczny 

IV. Wydział Lekarski  

V. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki  

VI. Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej  

VII. Wydział Nauk Społecznych  

VIII. Wydział Prawa i Administracji 

IX. Wydział Przyrodniczo-Techniczny 

X. Wydział Sztuki  

XI. Wydział Teologiczny  
 

 
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów 

w roku akademickim 2020/2021 oraz zakres egzaminów wstępnych 
 
 
I. WYDZIAŁ CHEMII  
Kierunki: 
1. Chemia 
2. Nutribiochemia 
3. Farmacja 
 
1. CHEMIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
1.1. CHEMIA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne)                
1.2. CHEMIA (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
2. NUTRIBIOCHEMIA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
3. FARMACJA (jednolite magisterskie) 
 
1.1 Pierwszy stopień – CHEMIA, 3-letnie 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy 
zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,75 

poziom rozszerzony 1 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna* 0,5 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w 
załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
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**Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia 
 
1.2 Drugi stopień – CHEMIA, 2-letnie i 1,5-roczne 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I0 kierunków: chemia, 
technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, ochrona 
środowiska.  
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1 

 
2. NUTRIBIOCHEMIA  – Pierwszy stopień, 3-letnie 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy 
zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  
Wymagania kwalifikacyjne: wybrane przedmioty z świadectwa maturalnego (tabela 
poniżej). 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1. przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,6 

poziom rozszerzony 0,8 

2. Język obcy nowożytny, 
dowolny 

pisemna poziom podstawowy 0,15 

poziom rozszerzony 0,2 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia 
 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1. przedmiot do wyboru** część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna* 0,5 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia 
 
 
3. FARMACJA – jednolite studia magisterskie, profil praktyczny; 5,5 -letnie 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  
 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy 
zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 60 punktów.  

 L
P. 

Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT  
% PKT 

1 chemia* poziom rozszerzony 1 

2 biologia lub fizyka * poziom rozszerzony 1 

*Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”) lub świadectwa IB  przeliczone wg 
załącznika 4 do Uchwały rekrutacyjnej, egzaminu wstępnego lub zaświadczenia z OKE, 
potwierdzającego wyniki egzaminu maturalnego z chemii, biologii lub fizyki. 
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II. WYDZIAŁ EKONOMICZNY  
 
Kierunki: 

1. Ekonomia  

2. Finanse i rachunkowość 
3. Gospodarka przestrzenna  

4. Logistyka   
5. Turystyka i wypoczynek  

6. Zarządzanie  
 
1.1. EKONOMIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe, 
pierwszy stopień) 

2.1 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  (stacjonarne i niestacjonarne, pierwszy stopień) 
3.1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3,5-letnie 
inżynierskie) 
4.1. LOGISTYKA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 
6.1 ZARZĄDZANIE (studia magisterskie, stacjonarne, pierwszy stopień) 
 
Pierwszy stopień 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 matematyka pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,15 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do wyboru*  poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: geografia, WOS,  historia lub j. polski.  
Uwaga! Kandydaci na International Business i Gospodarkę przestrzenną (Spatial 
management prowadzoną w j. angielskim) dołączają zaświadczenie o znajomości j. 
angielskiego na poziomie B2. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 matematyka część pisemna matury 0,40 

ocena końcoworoczna* 0,20 

2 j. obcy część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,10 

3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,40 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Przedmiot do wyboru: historia, WOS lub geografia, j. polski 
Uwaga! Kandydaci na International Business i Gospodarkę przestrzenną (prowadzoną w j. 
angielskim) dołączają zaświadczenie o znajomości j. angielskiego na poziomie B2. 
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1.2. EKONOMIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, drugi stopień) 
2.2 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  (stacjonarne i niestacjonarne, drugi stopień) 
3.2. GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 
drugi stopień) 
6.2. ZARZĄDZANIE (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, drugi stopień) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka 
i ekonometria, logistyka, transport, matematyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie 
i inżynieria produkcji, zarządzanie, zdrowie publiczne, administracja. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

Uwaga! Kandydaci na Sustainable Development dołączają zaświadczenie o znajomości j. 
angielskiego na poziomie B2. 
 
5. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 przedmiot do 
wyboru (A)* 

pisemna poziom podstawowy 0,40 

poziom rozszerzony 0,55 

2 przedmiot do 
wyboru (B)* 

pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,45 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, geografii, historii, historii sztuki, 
wiedzy o społeczeństwie, matematyki i języka obcego. Uwzględniamy te przedmioty, które 
dają największą liczbę punktów i mogą być wybrane tylko raz. 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 przedmiot do wyboru (A)** część pisemna matury 0,70 

ocena końcoworoczna* 0,20 

2 przedmiot do wyboru (B)** część pisemna matury 0,30 

ocena końcoworoczna* 0,10 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, geografii, historii,  matematyki, 
fizyki i języka obcego. Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów 
i każdy może być wybrany tylko raz. 
 
 
III. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  
 
Kierunki: 
 

1. Edytorstwo  
2. English in Public Communication  
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3. English Philology – Teacher Training Programme  

4. English Philology  
5. Filologia francuska  

6. Filologia polska  
7. Filologia romańska od podstaw  

8. Game Studies 
9. Gernmanistik-Lehramt 

10. Germanistik 
11. Język angielski w turystyce 
12. Język biznesu  

13. Język czeski w sektorze usług  
14. Język polski od podstaw z językiem niemieckim  

15. Języki obce w służbie publicznej  
16. Kulturoznawstwo  

17. Lingwistyka stosowana  
18. Logopedia z językiem polskim jako obcym  

19. Master of Liberal Arts 
 
2. ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION (studia pierwszego stopnia, stacjonarne; studia 
w języku angielskim) 
3. ENGLISH PHILOLOGY – TEACHER TRAINING PROGRAMME ( studia drugiego stopnia, 
stacjonarne  
i niestacjonarne)  
4. ENGLISH PHILOLOGY (profil ogólnoakademicki, studia magisterskie, stacjonarne i 
niestacjonarne, dwustopniowe oraz profil praktyczny, studia magisterskie, stacjonarne, 
dwustopniowe; studia w języku angielskim),  
11. JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil 
praktyczny) 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. angielski pisemna poziom podstawowy 0,60 

poziom rozszerzony 0,80 

2 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,15 

poziom rozszerzony 0,20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. angielskiego 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. angielski część pisemna matury 0,80 

2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,15 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. angielskiego. 
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów 
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O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków filologicznych ze znajomością języka angielskiego na poziomie C1.  
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

1 

 
9. GERMANISTIK – LEHRAMT (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
10. GERMANISTIK (studia dwustopniowe, stacjonarne) 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,225 

poziom rozszerzony 0,30 

2 j. niemiecki pisemna poziom podstawowy 0,525 

poziom rozszerzony 0,70 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. niemiecki część pisemna matury 0,80 

2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,15 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. niemieckiego. 
 
Drugi stopień 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów 
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków filologicznych ze znajomością języka niemieckiego na poziomie C1. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

1 

 
 
 
 
5. FILOLOGIA FRANCUSKA (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na 
studiach pierwszego stopnia 
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Absolwenci innych filologii niż filologia romańska, muszą udokumentować znajomość języka 
francuskiego (certyfikat DALF C2 lub pozytywny wynik egzaminu ze znajomości j. 
francuskiego) 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

1 

 
7. FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,60 

poziom rozszerzony 0,80 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,15 

poziom rozszerzony 0, 20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,80 

2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,15 

**Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego. 
 
1. EDYTORSTWO (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
6. FILOLOGIA POLSKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
8. GAME STUDIES (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
16. KULTUROZNAWSTWO (studia stacjonarne, pierwszego stopnia) 
18. LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM (studia pierwszego stopnia, 
stacjonarne) 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów, za wyjątkiem Game Studies – 30. 

 
KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,575 

poziom rozszerzony 0,70 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,225 

poziom rozszerzony 0,30 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia 
muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.  

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
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Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,80 

2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,15 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego. 
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 

kierunków: kulturoznawstwo, filologia polska, etnologia, filologia, wiedza o teatrze, 
europeistyka. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
 
14. JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (studia pierwszego stopnia, 

stacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Waga 

1 język ojczysty kandydata 0,50 

2 język obcy dla kandydata 0,50 

 
17. LINGWISTYKA STOSOWANA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 j. angielski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,5 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 
12.1. JĘZYK BIZNESU (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
13. JĘZYK CZESKI W SEKTORZE USŁUG (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, próg 
30)  
15. JĘZYKI OBCE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 
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1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,60 

poziom rozszerzony 0,80 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,15 

poziom rozszerzony 0,20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu. 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,80 

2 j. obcy  część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,15 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 
Drugi stopień 
 
12.2. JĘZYK BIZNESU (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
Wszyscy kandydaci powinni udokumentować znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 
i języka angielskiego na poziomie B2. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
 
19. Master of Liberal Arts (studia drugiego stopnia, stacjonarne, studia w języku 
angielskim) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

1 

 Wymagany certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 lub ukończone studia 
pierwszego stopnia z językiem angielskim jako wykładowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. WYDZIAŁ LEKARSKI    
 
1. Kierunek lekarski  
 
1. KIERUNEK LEKARSKI  (studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)  
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 100 punktów a na niestacjonarne – 60 punktów. 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  
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 L
P. 

Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT  
% PKT 

1 biologia* poziom rozszerzony 1 

2 chemia lub fizyka * poziom rozszerzony 1 

*Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”) lub świadectwa IB  przeliczone wg 
załącznika 4  
do Uchwały rekrutacyjnej lub egzaminu wstępnego. 
 
 
V. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI  
 

1. Analiza danych i metody pomiarowe 

2. Fizyka  

3. Informatyka  

4. Matematyka  
5. Optyka okularowa z elementami optometrii 
 

1.1. ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE, I stopień, ogólnoakademickie 
2.1. FIZYKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
5. OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII, I stopień, ogólnoakademickie 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT % PKT 

1 Fizyka, 
matematyka 
lub 
informatyka 

 poziom podstawowy 0,75 

poziom rozszerzony 1 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 Fizyka, matematyka lub 

informatyka 

część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna* 0,40 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 
 
 
 
Drugi  stopień 
1.2. ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE, II stopień, ogólnoakademickie (II stopień  
– od 2023 r.) 
2.2. FIZYKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: fizyka, fizyka techniczna, kierunki politechniczne. 
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Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1 

 
 
3. INFORMATYKA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień ( inżynierskie 3.5-letnie) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT % PKT 

1 Informatyka 
lub 

matematyka 

 poziom podstawowy 0,75 

poziom rozszerzony 1 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 Informatyka lub 
matematyka 

część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna** 0,40 

 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 
Drugi stopień  
- II stopnia, studia 1,5-roczne (dla absolwentów studiów inżynierskich) o profilu 
ogólnoakademickim, studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku: 
informatyka i edukacja techniczno-informatyczna. 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
4. MATEMATYKA (studia dwustopniowe magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne,) 
 
Pierwszy stopień (tylko stacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT % PKT  

1 matematyka  poziom podstawowy 0,75 

poziom rozszerzony 1 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 matematyka część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna* 0,40 
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*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 
Drugi stopień (stacjonarne i niestacjonarne) 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku 
matematyka  

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
VI. WYDZIAŁ NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ   
 
Kierunki: 
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe 
2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
3. Politologia 
4. Public Relation 
5. Stosunki międzynarodowe 
6. Zarządzanie publiczne 
 
1. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
2. DZIENNIKARSTWO I  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia pierwszego stopnia, 
stacjonarne) 
3. POLITOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
4. PUBLIC RELATION (studia magisterskie, dwustopniowe, stacjonarne) 
5. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
6. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny) 
 
Pierwszy stopień (stacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
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Drugi stopień (stacjonarne) 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1 Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
3.2. POLITOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, drugi stopień) 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: politologia, stosunki międzynarodowe, administracja, bezpieczeństwo narodowe, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, etnologia, 
europeistyka, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, polityka społeczna, praca 
socjalna, socjologia, zarządzanie. 
 
4.2. PUBLIC RELATION (studia magisterskie, stacjonarne, drugi stopień) 
O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: politologia, stosunki międzynarodowe, administracja, bezpieczeństwo narodowe, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, etnologia, 
europeistyka, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, polityka społeczna, praca 
socjalna, socjologia, zarządzanie. 
 
O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów z dziedziny nauk społecznych 
lub humanistycznych 
 
5.2. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (studia magisterskie, stacjonarne, drugi stopień) 
O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: stosunki międzynarodowe, politologia, administracja, bezpieczeństwo narodowe, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, etnologia, 
europeistyka, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, polityka społeczna, praca 
socjalna, socjologia, zarządzanie, filologia.   
 
VII. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
Kierunki: 

1. Coaching filozoficzny  
2. Design i komunikacja społeczna  

3. Filozofia  
4. Historia  

5. Historia i kultura  
6. Historia i teraźniejszość 40+  

7. Muzykologia  

8. Pedagogika  
9. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

10. Pedagogika specjalna  
11. Praca socjalna  

12. Psychologia  
13. Socjologia  

14. Uniwersyteckie studia humanistyczne: Historia – Filozofia – Muzyka  
 
1. COACHING FILOZOFICZNY (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
3. FILOZOFIA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
 
 Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
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Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 
4. 1. HISTORIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
6. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy 
zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

 
KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

2 przedmiot do wyboru* część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna** 0,20 

*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
**Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 
4. 2. HISTORIA (studia magisterskie, stacjonarne, drugi stopień) 
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
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O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: historia, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia sztuki, 
filologia. 
 

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1 Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
5. HISTORIA I KULTURA  (studia stacjonarne drugiego stopnia) 
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: Historia, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Europeistyka, Historia sztuki, 
Filologia, Kulturoznawstwo, Filozofia, Muzykologia, Pedagogika, Socjologia, Ekonomia, 
Archeologia, Etnologia 
 

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1 Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
7. MUZYKOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
 
Pierwszy stopień 
 Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów. 

 

KANDYDACI Z „NOWĄ ” i „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: rozmowa kwalifikacyjna 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 Rozmowa kwalifikacyjna 1 

Rozmowa kwalifikacyjna, w której kandydat przedstawi krótką autoprezentację: informacje 
na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki 
(np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach lub innych ośrodkach 
kultury, zdobyte nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury). 
Elementem kwalifikacyjnym będzie też zaprezentowanie umiejętności gry na fortepianie lub 
organach, sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych. Jeżeli będą kandydaci, którzy 
nie uczyli się dotąd muzyki w szkolnictwie państwowym, wówczas winni oni przygotować 

krótką wypowiedź (ok. 5 min.) na wybrany przez siebie temat z zakresu muzyki. 
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: rozmowa kwalifikacyjna 
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: Muzykologia, Muzyka kościelna, Wychowanie muzyczne,Teoria muzyki. 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Rozmowa kwalifikacyjna 1 

Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat powinien przedstawić krótką 
autoprezentację: informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych 
kwalifikacji w zakresie muzyki. 
Sprawdzenie umiejętności muzycznych (program gry na fortepianie jest dostosowany do 
poziomu umiejętności kandydata i służy komisji tylko do oszacowania tego poziomu).  
 
2. DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
8. PEDAGOGIKA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
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9. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (studia jednolite magisterskie, 
stacjonarne i niestacjonarne) 
10. PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne) 
11. PRACA SOCJALNA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
13. SOCJOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 
Drugi stopień (stacjonarne) 
 
8.2.1. PEDAGOGIKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 
praca socjalna 
11.2.1. PRACA SOCJALNA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 

13.2.1. SOCJOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, etnologia, europeistyka, pedagogika, ekonomia, nauki o rodzinie, polityka 
społeczna, praca socjalna, promocja zdrowia, zarządzanie, kulturoznawstwo, filologia.  
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów*  

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

*Od kandydatów na kierunek Politologia w zakresie Europa Master wymagana jest 
znajomość angielskiego na poziomie B2 i j. niemieckiego na poziomie B1. 
Od kandydatów na kierunek Socjologia w zakresie Intercultural Communication 
wymagana jest udokumentowana znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub pozytywny 
wynik egzaminu ze znajomości j. angielskiego. 
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Drugi stopień (niestacjonarne) 

8.2.2. PEDAGOGIKA (studia magisterskie, niestacjonarne, dwustopniowe) 
11.2.2. PRACA SOCJALNA (studia magisterskie, niestacjonarne, dwustopniowe) 
 
Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia, których absolwenci mogą kontynuować 
studia na drugim stopniu jest identyczny jak dla studiów stacjonarnych. 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
12. PSYCHOLOGIA (studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) 
 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów, a na studia niestacjonarne 40 
punktów. 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  

 
14. UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA 
(studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
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*Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego  
VIII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  
Kierunki: 

1. Administracja 
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne 

3. Obsługa biznesu 
4. Prawo 

 
1. 1. ADMINISTRACJA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
2. 1. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia magisterskie, stacjonarne i 

niestacjonarne, dwustopniowe) 
3.1. OBSŁUGA BIZNESU ( studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, stacjonarne) 
4. PRAWO (studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) 
 
Pierwszy stopień i jednolite magisterskie 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego 
stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów, a na studia 
jednolite stacjonarne 40 punktów. 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,15 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka.     
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,40 

2 j. obcy część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,10 

3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,40 

ocena końcoworoczna* 0,10 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka.     
 
Studia drugiego stopnia 
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1.2. ADMINISTRACJA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, drugi stopień) 
2.2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia magisterskie, stacjonarne i 
niestacjonarne, drugi stopień) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: administracja, ekonomia, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
europeistyki, politologii oraz absolwenci prawa, ekonomii, zarządzania, europeistyki, 
politologii, bezpieczeństwa wewnętrznego posiadający stopień magistra z tych kierunków. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
IX. WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY 
 
Kierunki: 
 

1. Architektura krajobrazu 
2. Biologia 

3. Biologia (IIo, moduł nauczycielski) 
4. Biomoritoring 

5. Biotechnologia 
6. Biotechnologia medyczna 
7. Edukacja techniczno – informatyczna  

8. Gospodarka leśna 
9. Inżynieria środowiska  

10. Ochrona środowiska 
11. Odnawialne źródła energii  

12. Rolnictwo 
 

 
1. 1. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia magisterskie, stacjonarne) 
 
Pierwszy stopień (inżynierskie, 3,5-letnie) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i prac plastycznych 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,30 

2 prace plastyczne** konkurs 3 samodzielnie wykonanych prac 
plastycznych 

0,70 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, j. obcy. 
** Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 3 wykonane 
samodzielnie prace plastyczne o wymiarach minimum 50x70 cm (o tematyce natura, pejzaż, 
wnętrza parków i ogrodów): prace rysunkowe (ołówek lub kredka) i prace malarskie 
(akwarela) złożone w teczce.  
UWAGA: Prace należy złożyć komisji rekrutacyjnej w terminie do ostatniego dnia rejestracji 
w IRK. 
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KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 Przedmiot do wyboru* część pisemna matury 0,30 

ocena końcoworoczna*** 0,10 

2 prace plastyczne** konkurs 3 samodzielnie wykonanych 
prac plastycznych 

0,70 

*Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, j. obcy. 
** Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 3 wykonane 
samodzielnie prace plastyczne o wymiarach minimum 50x70 cm (o tematyce natura, pejzaż, 
wnętrza parków i ogrodów): prace rysunkowe (ołówek lub kredka) i prace malarskie 
(akwarela) złożone w teczce.  
UWAGA: Prace należy złożyć komisji rekrutacyjnej w terminie do ostatniego dnia rejestracji 
w IRK. 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały 
Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego 
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 
Drugi stopień 
 
1. 2. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia drugiego stopnia, stacjonarne* ) 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

*Studia rozpoczynają się w semestrze zimowym i trwają 1,5 roku. 
 
2.1 BIOLOGIA (studia, stacjonarne)  
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 Przedmiot do wyboru* 
 

pisemna poziom podstawowy 0,45 

poziom rozszerzony 0,60 

2 przedmiot do wyboru** pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden 
z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów. 
**Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub 
fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który 
nie został wskazany powyżej. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 przedmiot do wyboru* część pisemna matury 0,60 

ocena końcoworoczna*** 0,50 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,40 

ocena końcoworoczna*** 0,30 

*Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden 
z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów. 
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**Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, j. obcy, matematyka, informatyka, chemia lub 
fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który 
nie został wskazany powyżej. 
***Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z chemii, biologii, fizyki lub przedmiotu do 
wyboru ** . 
 
2.2 BIOLOGIA (studia, stacjonarne pierwszego i drugiego)  
3. BIOLOGIA – moduł nauczycielski (studia drugiego stopnia, stacjonarne 
i niestacjonarne)  
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  

 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, 
Rolnictwo, Gospodarka Leśna, Geologia, Leśnictwo. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

Od kandydatów na sp. Palaeobiology wymagana jest udokumentowana znajomość języka 
angielskiego  
na poziomie B2 lub pozytywny wynik egzaminu ze znajomości j. angielskiego.  
 
4. BIOMONITORING (studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)  
8. GOSPODARKA LEŚNA (studia pierwszego stopnia, inżynierskie 3,5 letnie, 
niestacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.  

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 przedmiot do wyboru* 
 

pisemna poziom podstawowy 0,45 

poziom rozszerzony 0,60 

2 przedmiot do wyboru** pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 

*Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, chemia, matematyka lub fizyka. Uwzględniany 
jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów. 
**Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub 
fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który 
nie został wskazany powyżej. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 przedmiot do wyboru* część pisemna matury 0,60 

ocena końcoworoczna*** 0,50 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,40 

ocena końcoworoczna*** 0,30 

*Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, chemia, matematyka, lub fizyka. Uwzględniany 
jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów. 
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**Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, informatyka, geografia, chemia lub 
fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który 
nie został wskazany powyżej. 
***Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z chemii, biologii, geografii, fizyki lub przedmiotu 
do wyboru. 
 
5. BIOTECHNOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe; 
na pierwszym stopniu 3,5-letnie inżynierskie, na drugim stopniu 1,5-roczne) 
6. BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA ( studia magisterskie, dwustopniowe, stacjonarne 
i niestacjonarne, licencjackie 3-letnie) 
Pierwszy stopień  
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 

przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 
 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 przedmiot do 
wyboru (A)* 

pisemna poziom podstawowy 0,40 

poziom rozszerzony 0,60 

2 przedmiot do 
wyboru (B)** 

pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
(A)* Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki i fizyki. 
(B)** Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki 
i języka obcego. 
Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów i mogą być wybrane 
tylko raz. 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 przedmiot do wyboru (A)** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

2 przedmiot do wyboru (B)** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 

w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki. 
Uwzględniamy te przedmioty, które dają największą liczbę punktów i każdy może być 
wybrany tylko raz. 
 
Drugi stopień  
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
O przyjęcia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku 
biotechnologia, biotechnologia medyczna, biologia, chemia i ochrona środowiska. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

1 

 
7. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (studia pierwszego stopnia inżynierskie, 
stacjonarne) 
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Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 informatyka lub 
matematyka 

pisemna poziom podstawowy 0,45 

 poziom rozszerzony 0,60 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka (mogą być wykorzystane jednokrotnie), j. 
obcy, chemia lub fizyka.  

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 Informatyka lub 
matematyka 

część pisemna matury 0,60 

ocena końcoworoczna* 0,35 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,40 

ocena końcoworoczna* 0,25 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka (mogą być wykorzystane jednokrotnie), j. 
obcy, chemia lub fizyka.  
 
9. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
11. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
 
Pierwszy stopień (inżynierskie, 3.5 letnie) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 
 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 matematyka lub fizyka 

lub biologia lub 
geografia 

pisemna poziom podstawowy 0,60 

poziom rozszerzony 0,80 

2 język obcy pisemna poziom podstawowy 0,15 

poziom rozszerzony 0,20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 matematyka lub fizyka lub biologia lub 
geografia 

część pisemna matury 0,80 

ocena końcoworoczna* 0,30 

2 język obcy część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,10 
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*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
 
Drugi stopień (1.5 letnie dla absolwentów studiów inżynierskich) 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: inżynieria środowiska i kierunków inżynierskich na politechnice. Wymagania na 
studia drugiego stopnia: dyplom inżynierski lub licencjacki z kierunków pokrewnych 
z koniecznością uzupełnienia różnic programowych w ostatnim, dodatkowym semestrze 
studiów. 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

1 

 
10. 1. OCHRONA ŚRODOWISKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
12. ROLNICTWO (studia pierwszego stopnia, inżynierskie 3,5 letnie, stacjonarne 
i niestacjonarne) 
 
Pierwszy stopień (inżynierskie, 3.5 letnie) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

 
KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 przedmiot do 
wyboru(A)* 

pisemna poziom podstawowy 0,40 

poziom rozszerzony 0,60 

2 przedmiot do 
wyboru(B)* 

pisemna poziom podstawowy 0,30 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
(A)*  Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki. 
(B)* Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki i j. 
obcego.  
Każdy przedmiot może być wybrany tylko jeden raz. 
  
 KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”  

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 przedmiot do wyboru 
(A)** 

część pisemna matury 0,70 

ocena końcoworoczna* 0,20 

2 przedmiot do wyboru 
(B)** 

część pisemna matury 0,30 

ocena końcoworoczna* 0,10 

Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
((A)*  Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki. 
(B)* Do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki i j. 
obcego.  
Każdy przedmiot może być wybrany tylko jeden raz. 
 
10.2. OCHRONA ŚRODOWISKA (studia drugiego stopnia, stacjonarne*) 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
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O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: ochrona środowiska, chemia, farmacja, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, 
rolnictwo, technologia chemiczna, biologia, biotechnologia. 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

*Studia rozpoczynają się w semestrze zimowym i trwają 1,5 roku. 
 
X. WYDZIAŁ SZTUKI  
Kierunek: 
1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia magisterskie, 
stacjonarne, dwustopniowe) 
 
1. 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH  
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy 
zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów. 

 
KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania rekrutacyjne: przegląd cyfrowej dokumentacji prac 

 

L
P
. 

Egzamin maturalny   Waga 

PRZEDMIOT  CZĘŚĆ % 
PKT 

 

1 przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1 

 
* Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości 
estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych: 

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.): 
- prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.) 
- prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, 

projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, 
maksimum 15 szt.) 

- notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej 
edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie 
musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.   

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików. 
- nota biograficzna w formacie PDF 
- plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. 

(wymiar dłuższego boku)  
- pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280x720 lub FullHD 

1920x1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB  

 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania rekrutacyjne: przegląd cyfrowej dokumentacji prac 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów. 

 

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1    przegląd cyfrowej 
dokumentacji prac* 

1 

 
1. 2. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH  
 

Drugi stopień 

Wymagania rekrutacyjne: przegląd cyfrowej dokumentacji prac 
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LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1    przegląd cyfrowej 
dokumentacji prac* 

1 

 
* Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości 
estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych: 

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.): 
- prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.) 
- prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, 

projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, 
maksimum 15 szt.) 

- notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej 
edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie 
musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.   

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików. 
- nota biograficzna w formacie PDF 
- plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. 

(wymiar dłuższego boku)  
- pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280x720 lub FullHD 

1920x1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB 
 

XI. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  
 
Kierunki: 
1. Nauki o rodzinie 
2. Teologia 
3. Teologia kanoniczna 
4. Turystyka i kultura śródziemnomorska 
 
1. NAUKI O RODZINIE (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego. 
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Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: pedagogika, socjologia, filozofia, politologia, kulturoznawstwo. 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
2. TEOLOGIA (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

 
Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.  
 
3. TEOLOGIA KANONICZNA (studia stacjonarne drugiego stopnia) 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków: Teologia (jednolite magisterskie) 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
4.1 TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (studia pierwszego stopnia, 
stacjonarne) 
 
Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana 
przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów. 

 
KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 
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1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,375 

poziom rozszerzony 0,50 

 
Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,50 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną 
w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie 
zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.  
 
4.2 TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (studia drugiego stopnia, 
stacjonarne) 
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia 
kierunków:  
Kultura śródziemnomorska, Kulturoznawstwo, Turystyka i rekreacja, Filologia słowiańska, 
Filologia rosyjska, Historia sztuki, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Pedagogika, 
Socjologia, Filozofia, Politologia 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
 
 

 


