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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/2016-2020  
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. 

w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 

 
 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów 

w roku akademickim 2018/2019 oraz zakres egzaminów wstępnych 

 

I. WYDZIAŁ  CHEMII 
Kierunki: 
1. Chemia 
2. Chemia i analityka żywności 
 
1. CHEMIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
1.1.1. CHEMIA, sp. CHEMIA BIOLOGICZNA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
1.1.1. CHEMIA, sp. BIOLOGICAL CHEMISTRY (studia pierwszego stopnia, stacjonarne prowadzone                             
w j. angielskim) 
1.2. CHEMIA, sp. CHEMIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne) 
1.3. CHEMIA, sp. CHEMIA  KOSMETYCZNA (studia magisterskie, stacjonarne, drugiego stopnia) 
1.4. CHEMIA, sp. NOWOCZESNE MATERIAŁY POLIMEROWE (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
2. CHEMIA  I  ANALITYKA  ŻYWNOŚCI (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie) 
2.1. sp. ANALITYKA ŻYWNOŚCI (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie) 
2.2. sp. DIETETYKA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie) 
 
Pierwszy stopień 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,65 

poziom rozszerzony 1 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia 
Uwaga! Kandydaci na specjalność Biological Chemistry dołączają zaświadczenie o znajomości j. angielskiego na 
poziomie B2. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 przedmiot do wyboru* część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna* 0,4 

*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. 
*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, fizyka lub biologia 
 
Drugi stopień 
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 
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II. WYDZIAŁ  EKONOMICZNY 

 
Kierunki 
1. Ekonomia  
2. Gospodarka przestrzenna 
3. Logistyka  
4. Zarządzanie 

 

1.1. EKONOMIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe, pierwszy stopień) 
2.1. GOSPODARKA  PRZESTRZENNA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3,5-letnie inżynierskie) 
3.1. LOGISTYKA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 
4.1 ZARZĄDZANIE  (studia magisterskie,  stacjonarne, pierwszy stopień) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 matematyka pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

ocena końcoworoczna* 0,10 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do wyboru**  poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

ocena końcoworoczna* 0,10 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, historii, WOS 
lub geografii. 
**Przedmiot do wyboru: geografia, WOS lub historia.  

 
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 z punktu 11 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.  
 
1. 2. EKONOMIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, drugi stopień) 
4.2.ZARZĄDZANIE  (studia magisterskie,  stacjonarne i niestacjonarne, drugi stopień) 
 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
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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 

 
 
 

III. WYDZIAŁ  FILOLOGICZNY 

 
Kierunki 
 
1. English Philology 
2. English in public communication 
3.1. Germanistik   
3.2. Germanistik – Germanistik Lehramt mit erweiterem Englischunterricht (pierwszy stopień)  
4. Filologia: 
  4.1. Filologia słowiańska (j. czeski/j. rosyjski) (pierwszy stopień) 
  4.2. Filologia romańska od podstaw (pierwszy stopień) 
  4.3. Język angielski w turystyce (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny) 
  4.4. Polish studies (studia pierwszego stopnia w j. angielskim) 
  4.3. Filologia romańska (drugi stopień) 
  4.4. Język biznesu (drugi stopień) 
  4.5. Języki obce w dyplomacji (drugi stopień) 
  4.6. Translatoryka stosowana (drugi stopień) 
5. Język biznesu (pierwszy stopień) 
6. Języki obce w sektorze usług 
7. Дeлoвoй pycckий языk (pierwszy stopień, studia w j. rosyjskim) 
8. Filologia polska 
9. Logopedia z językiem polskim, nauczycielska (pierwszy stopień) 
10.  Język polski od podstaw z językiem niemieckim (pierwszy stopień) 
11. Kulturoznawstwo 
12. Zarządzanie w instytucjach kultury 
13. Applied Gender Studies 
 
 
 
1. ENGLISH PHILOLOGY (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
 
Pierwszy stopień 

 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. angielski pisemna poziom podstawowy 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
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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* 0,12 

*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. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze. 
 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: rozmowa kwalifikacyjna 
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia.  
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Rozmowa kwalifikacyjna 1 

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy pola badawczego, w którym osadzone jest dane seminarium.  
Formularz zgłoszenia na seminarium powinien zawierać następujące punkty: 

nazwa wybranego seminarium; 
    imię i nazwisko; 

ukończone studia – miejsce i rok ukończenia; 
tytuł pracy licencjackiej (jeżeli była pisana); 
streszczenie pracy licencjackiej (nie więcej niż 100 wyrazów, najlepiej w punktach); 
zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań związanych z tematyką 

    danego seminarium; 
 
Tematykę seminarium ustala prowadzący dane seminarium. Tematyka seminariów podawana 
jest pod koniec marca na stronie www.ifa.uni.opole.pl 

Formularz zgłoszenia na seminarium należy przesłać na adres ifarekrutacja@uni.opole.pl w terminie 
podanym w harmonogramie rekrutacji. 

 
2. ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION (studia pierwszego stopnia, stacjonarne; studia w języku angielskim) 
4.3. JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE  (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
4.4. POLISH STUDIES (studia pierwszego stopnia, stacjonarne; studia w języku angielskim) 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. angielski pisemna poziom podstawowy 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. angielski część pisemna matury 0,80 

mailto:ifarekrutacja@uni.opole.pl
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2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,12 

*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. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 
3.1. GERMANISTIK (studia magisterskie, dwustopniowe, stacjonarne  i niestacjonarne) 

 
Pierwszy stopień 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,30 

2 j. niemiecki pisemna poziom podstawowy 0,45 

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* 0,12 

*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. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 
Uwaga! Celem jak najlepszego dostosowania oferty kształcenia do zainteresowań przyszłych studentów 
kandydaci wybierają jedną z dwóch oferowanych opcji kształcenia na studiach I stopnia: 1. filologia germańska; 
2. filologia germańska, specjalizacja: translatoryka (tłumaczenia).  
 
Drugi stopień 
Wymagania rekrutacyjne: rozmowa kwalifikacyjna 
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia z 
odpowiednią znajomością języka niemieckiego.  
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Rozmowa kwalifikacyjna 1 

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w j. niemieckim i dotyczy wybranych zagadnień z literaturoznawstwa 
i językoznawstwa. 
Kandydaci, którzy uzyskali tytuł licencjata w UO mogą być zwolnieni z rozmowy, a do rankingu będzie brana 
ocena egzaminu licencjackiego i średnia ocen na studiach. 
 
Uwaga! Celem jak najlepszego dostosowania oferty kształcenia do zainteresowań przyszłych studentów 
kandydaci na studia II stopnia wybierają podczas rejestracji jeden z profili specjalizacyjnych (profil językoznawczy 
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z elementami translatoryki; profil literaturoznawczy z elementami kulturoznawstwa lub profil glottodydaktyczny 
z elementami realioznawstwa). Podają także swoją drugą preferencję. 
 
3.2. GERMANISTIK – Germanistik Lehramt mit erweiterem Englischunterricht, (studia pierwszego stopnia, 
stacjonarne) 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. niemiecki pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,6 

ocena końcoworoczna* 0,2 

3 j. angielski pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,4 

ocena końcoworoczna* 0,2 

*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. 
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* 0,12 

*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. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze 

 

 
4. FILOLOGIA 
 
4.1. FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA (j. czeski/j. rosyjski) (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 

 
KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu. 
Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego lub j. niemieckiego na poziomie minimum A1. 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,80 
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2 j. obcy  część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,12 

*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. 
Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego lub j. niemieckiego na poziomie minimum A1. 

 
4.2. FILOLOGIA  ROMAŃSKA OD PODSTAW (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

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* 0,12 

*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. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 
 
4.5. FILOLOGIA ROMAŃSKA (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego 
stopnia 
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 

 
4.6.  JĘZYK  BIZNESU (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
4.7. JĘZYKI OBCE W DYPLOMACJI (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
Wszyscy kandydaci powinni udokumentować znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie 
minimum B2. 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: języka biznesu, 
filologii rosyjskiej, filologii rosyjskiej od podstaw. Absolwenci filologii polskiej, historii sztuki, historii, etnologii, 
kulturoznawstwa, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ochrony 
dóbr kultury, europeistyki, ekonomii, politologii, polityki społecznej, turystyki i rekreacji oraz stosunków 
międzynarodowych powinni wykazać się zaliczeniem lektoratu języka rosyjskiego lub dokumentem 
potwierdzającym znajomość tego języka na poziomie minimum B2. 
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Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
4.8. TRANSLATORYKA STOSOWANA (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: filologii rosyjskiej, 
filologii rosyjskiej od podstaw, języka biznesu, filologii słowiańskiej, oraz filologii – specjalizacja lingwistyka 
stosowana. Kandydaci powinni wykazać się znajomością języka rosyjskiego lub czeskiego na poziomie C1. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze 
studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).  
 
 
5. JĘZYK BIZNESU (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
6. JĘZYKI OBCE W SEKTORZE USŁUG (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 

 
KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

2 j. obcy* pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Do wyboru: j. rosyjski, angielski, niemiecki. 
Uwaga! Kandydaci na kierunek Języki obce w sektorze usług muszą wykazać znajomość języka angielskiego na 
poziomie A2. 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,80 

2 język obcy ** część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,12 

*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. 
**Do wyboru: j. rosyjski, angielski, niemiecki.      
Uwaga! Kandydaci-cudzoziemcy muszą się legitymować maturą z języka polskiego lub certyfikatem znajomości 
języka polskiego na poziomie co najmniej B-2. 

 
7. ДЕЛOВOЙ PYCCKOЙ ЯЗЫK (pierwszy stopień, stacjonarny, studia w języku rosyjskim) 

 
KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  
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1 
j. ojczysty 

pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

2 
j. obcy 

pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego na poziomie minimum A2 i j. rosyjskiego na 
poziomie minimum B2. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. ojczysty część pisemna matury 0,50 

2 j. obcy część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*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. 
Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego na poziomie minimum A2 i j. rosyjskiego na poziomie 
minimum B2. 
 
8. FILOLOGIA POLSKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
9. LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM, NAUCZYCIELSKA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 

 
Pierwszy stopień 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski ustna  0,20 

2 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

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* 0,12 

*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. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 
Drugi stopień 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: filologia polska, 
etnologia, filologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 
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Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 

 
10. JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Waga 

1 język ojczysty kandydata 0,50 

2 język obcy dla kandydata 0,50 

 
 
11. 1. KULTUROZNAWSTWO (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
12. ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH KULTURY (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 

 
Pierwszy stopień 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,45 

poziom rozszerzony 0,70 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,20 

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” 

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* 0,12 

*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. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze 

 
11.2. KULTUROZNAWSTWO (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
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 

 
13. APPLIED GENDER STUDIES (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
The BA diploma grade constitutes the basic admission criterion. 
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English language skills at the B2 level are required. 
Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 

IV. WYDZIAŁ  NAUK SPOŁECZNYCH 

 
Kierunki: 
1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
2. Grafika intermedialna 
3. Filozofia 
4. Coaching filozoficzny 
5. Historia 
6. Historia i teraźniejszość 40+ 
7. Researching 
8. Pedagogika 
9. Praca socjalna 
10. Politologia 
11. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
12. Stosunki międzynarodowe 
13. Bezpieczeństwo międzynarodowe 
14. Administracja publiczna i rozwój regionalny 
15. Socjologia 
16. Psychologia 
17. Zarządzanie informacją w nowych mediach 
 
 
1. 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (studia magisterskie, stacjonarne, 
dwustopniowe) 
 
Pierwszy stopień 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i egzamin praktyczny 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 egzamin praktyczny* 0,70 

2 przedmiot do wyboru** pisemna poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,30 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 
* Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa jest sprawdzianem wrażliwości estetycznej 
i praktycznych umiejętności plastycznych: 

 rysunek – 5-godzinne studium postaci; 

 malarstwo – 5-godzinne studium martwej natury. 
Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały: 

 rysunek – brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki; 

 malarstwo – zagruntowane podobrazie 100 x 70 cm, farby (gwasze, tempery lub akryle), pędzle, pojemniki 
na wodę. 

**Przedmiot do wyboru: historia sztuki, historia, język polski lub język obcy.  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: rozmowa kwalifikacyjna i egzamin praktyczny 
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LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1 egzamin praktyczny 0,70 

2 rozmowa kwalifikacyjna 0,30 

Rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury. 
1. 2. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK 
PLASTYCZNYCH (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 

Drugi stopień 
Wymagania rekrutacyjne: egzamin z rysunku i przegląd prac + rozmowa kwalifikacyjna  

Lp JEDNOSTKA  KWALIFIKACYJNA Waga 

1 egzamin z rysunku 0,50 

2 rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac 0,50 

 
Przegląd prac: kandydat przynosi i prezentuje 10 rysunków i 10 prac z różnych dyscyplin plastycznych 
prezentujących możliwości kandydata (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, struktury 
wizualne, projektowanie graficzne, instalacje itp.). Dodatkowo kandydat może zaprezentować prace, a także 
dokumentacje prac w cyfrowym zapisie. 
Rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury.  
 
2.1. GRAFIKA INTERMEDIALNA (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny) 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i egzamin praktyczny 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 egzamin praktyczny* 0,70 

2 przedmiot do wyboru** pisemna poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,30 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
 
* Egzamin praktyczny:  
etap 1 – rysunek 
etap 2 egzamin specjalistyczny (2 zadania praktyczne) 
Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały: rysunek – brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, 
pinezki; 
**Przedmiot do wyboru: historia sztuki, historia, język polski lub język obcy.  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: rozmowa kwalifikacyjna i egzamin praktyczny 

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1 egzamin praktyczny 0,70 

2 rozmowa kwalifikacyjna 0,30 

Rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury. 
 
3.1. FILOZOFIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
4. COACHING  FILOZOFICZNY (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
 

 Pierwszy stopień 
KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,20 
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poziom rozszerzony 0,30 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

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

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 

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 0,20 

*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. 
**Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka.   

 
2.1. FILOZOFIA (studia drugiego stopnia) 
Drugi stopień 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów* 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

*Absolwenci pozostałych kierunków uniwersyteckich (oprócz filozofii) muszą zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną z 
podstaw filozofii. 
 
 
5. 1.HISTORIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
6. TURYSTYKA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
7. RESEARCHING (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
 
Pierwszy stopień 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 

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 

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze  
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**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. 
 
5. 2. HISTORIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
7.2 . RESEARCHING (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
 
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 polska. 
 

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga 

1 Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
 
 
8. PEDAGOGIKA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
9. PRACA SOCJALNA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe)(II. stopień po zgodzie 
MNiSzW) 
10. POLITOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
11. DZIENNIKARSTWO  I   KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
12.STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
13. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) 
14. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ROZWÓJ REGIONALNY (studia pierwszego stopnia) 
15.SOCJOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 

 
 
Pierwszy stopień 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.  
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

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* 0,20 

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z p. 11 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: dowolny przedmiot zdawany na maturze.  
 
Drugi stopień(stacjonarne) 
 
8.1. PEDAGOGIKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
8.1.1. O przyjęcie na  specjalności: 

1. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, 
2. pedagogika resocjalizacyjna, 
3. planowanie i zarządzanie w edukacji, 
4. pedagogika pracy z doractwem zawodowym 
5. pedagogika kulturalno – oświatowa, 

mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna oraz 
absolwenci kierunków: socjologia (specjalności 1-5),  praca socjalna (specjalności 1,2,4,5), nauki o rodzinie 
(specjalności 1,2,4,5), wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska (specjalności 1, 2, 5), ratownictwo 
medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia (specjalności 1,4,), służby społeczne (specjalności 1,2,5), więziennictwo 
i resocjalizacja (specjalność 2), zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy (specjalność 3,4), psychologia, 
polityka społeczna, filozofia, filologie, historia, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
europeistyka, stosunki międzynarodowe. 
 
Absolwenci kierunków innych niż Pedagogika w trakcie studiów II stopnia uzupełniają kształcenie o wybrane 
przedmioty z zakresu studiów I stopnia oraz są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze określonym 
odrębnymi przepisami. Łączny zakres kształcenia uzupełniającego wynosi 30 punktów ECTS. 
 
8.1.2. O przyjęcie na  specjalności: 

7. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym  
8. edukacja elementarna z językiem obcym (angielskim lub niemieckim) – tylko na studiach 
niestacjonarnych 
9. pedagogika medialna z edukacją artystyczną, 
10. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 
11. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu 
12. pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym 

mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika pod warunkiem 
kontynuowania specjalności ukończonej na I stopniu oraz specjalności: kształcenie zintegrowane, edukacja 
wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne (specjalność 
7), absolwenci Kolegium Nauczycielskiego z językiem angielskim lub niemieckim i tytułem licencjata, pedagogika 
przedszkolna, wczesnoszkolna i kształcenie zintegrowane z j. angielskim lub niemieckim, edukacja 
wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna oraz kształcenie zintegrowane z uzyskanym certyfikatem z j. 
angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2 (specjalność 8), (specjalność 9), animacja kultury, pedagogika 
kreatywna, medialna i inne specjalności związane z edukacją kreatywną i medialną (specjalność 9), kształcenie 
wczesnoszkolne, pedagogika przedszkolna, pedagogika przedszkolna, edukacja elementarna z terapią 
pedagogiczną (specjalność 10), pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, 
pedagogika specjalna, pedagogika terapeutyczna, terapia pedagogiczna (specjalność 11), pedagogika małego 
dziecka z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika przedszkolna 
(specjalność 12). 
 
9.2. PRACA SOCJALNA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe)(po zgodzie MniSzW) 
 
10.1. POLITOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
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. 
 
15.1. SOCJOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
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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.  
 
12.1. STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
O przyjęcia 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. 
 
17. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH (studia drugiego stopnia, stacjonarne) 
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. 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
Drugi stopień(niestacjonarne) 

8.2. PEDAGOGIKA (studia magisterskie, niestacjonarne, dwustopniowe) 
9.2. PRACA SOCJALNA (studia magisterskie, niestacjonarne, dwustopniowe)(po zgodzie MNiSzW) 
15.2. SOCJOLOGIA (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 

 
1) Na studiach II stopnia – sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym (angielskim lub 
niemieckim) - studenci nie zdobywają wiedzy językowej od podstaw. Studia te zostały utworzone dla 
absolwentów studiów licencjackich o profilu zgodnym z tą specjalnością, studiów licencjackich i innych z zakresu 
języka angielskiego lub niemieckiego oraz kolegiów językowych i absolwentów innych specjalności, 
legitymujących się egzaminem państwowym albo certyfikatem znajomości języka angielskiego lub niemieckiego 
na poziomie B2 wydanym w Polsce lub za granicą. 
2) Na studiach II stopnia, realizowanych w Instytucie Studiów Edukacyjnych, kandydatów obowiązuje złożenie, 
oprócz dyplomu studiów licencjackich, także suplementu. 
 
16. PSYCHOLOGIA (studia jednolite magisterskie, stacjonarne  i niestacjonarne) 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
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*Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 

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 z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu. 
**Dowolny przedmiot zdawany na maturze 
 
 

V.  WYDZIAŁ  MATEMATYKI,  FIZYKI  I  INFORMATYKI 
 
1. Fizyka 
2. Informatyka 
3. Matematyka 
 
1.1. FIZYKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
 
Pierwszy stopień 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 fizyka lub 
matematyka 

pisemna poziom podstawowy 0,65 

poziom rozszerzony 1 

ocena końcoworoczna* 0,30 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki. 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 fizyka lub matematyka część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna* 0,30 

*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. 
 
1.2. FIZYKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
Drugi stopień 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: fizyka, fizyka 
techniczna, kierunki politechniczne. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1 
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2. INFORMATYKA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień (studia licencjackie 3-letnie i inżynierskie 3.5-letnie) 
 
 
 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 Informatyka  lub 
matematyka 

pisemna poziom podstawowy 0,65 

poziom rozszerzony 1 

ocena końcoworoczna* 0,30 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki. 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 Informatyka lub matematyka część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna** 0,30 

 
*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 (2 letnie po licencjacie i 1.5 letnie po studiach inżynierskich) 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów i 
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka, 
informatyka i edukacja techniczno – informatyczna. 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
 
 
3. MATEMATYKA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień  
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT  

1 matematyka pisemna poziom podstawowy 0,65 

poziom rozszerzony 1 

ocena końcoworoczna* 0,30 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki. 
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KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 matematyka część pisemna matury 1 

ocena końcoworoczna* 0,30 

*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  
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  
 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka lub 
informatyka.  

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 

VI.  WYDZIAŁ  PRAWA  I  ADMINISTRACJI 
Kierunki: 

1. Administracja 
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
3. Prawo 

 
1. 1. ADMINISTRACJA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe, pierwszy stopień) 
2. 1. BEZPIECZEŃSTWO  WEWNĘTRZNE (studia magisterskie, stacjonarne  i niestacjonarne) 
 3. PRAWO (studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) 
 
Pierwszy stopień i jednolite magisterskie 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,25 

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 z punktu 11 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.        
 

1.2. ADMINISTRACJA  (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne,  drugi stopień) 
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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 
 

 

 

VII. WYDZIAŁ  PRZYRODNICZO-TECHNICZNY 

 
Kierunki: 
1. Biologia 
2. Biotechnologia 
3. Biotechnologia medyczna 
4. Edukacja techniczno - informatyczna 
5. Inżynieria środowiska 
6. Ochrona środowiska 
7. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy 
8. Rolnictwo 
9. Gospodarka leśna 
10. Architektura krajobrazu 
11. Odnawialne źródła energii 
12. Kierunek lekarski 
 
 
1. BIOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 biologia  
(lub geografia**) 

pisemna poziom podstawowy 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

2 przedmiot do wyboru* pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: j. obcy, informatyka, matematyka, chemia lub fizyka.  
**Dotyczy tylko tych kandydatów, którzy wybiorą specjalność nauczycielską biologia z geografią.  

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 biologia  (lub geografia***) część pisemna matury 0,80 

ocena końcoworoczna* 0,30 

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

ocena końcoworoczna* 0,10 

*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. 
**Przedmiot do wyboru: j. obcy, informatyka, matematyka, chemia lub fizyka.  
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***Dotyczy tylko tych kandydatów, którzy wybiorą specjalność nauczycielską biologia z geografią.  
 
Drugi stopień 
 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów  

 
O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biologia. 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
 
2. BIOTECHNOLOGIA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe; na pierwszym stopniu 
3-letnie licencjackie  i 3,5-letnie inżynierskie) 
3. BIOTECHNOLOGIA  MEDYCZNA ( studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne,  licencjackie 3-
letnie) 

 
Pierwszy stopień  
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 przedmiot do 
wyboru (A)* 

pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

2 przedmiot do 
wyboru (B)* 

pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego. 
Uwzględniamy te  przedmioty, które dają największą liczbę punktów. 
 

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 z punktu 11 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.  
 
Drugi stopień (sp. Biotechnologia stosowana – 2-letnia i 1,5-letnia, Biotechnologia żywności i leków – 2-letnia i 

1,5-letnia, Biotechnologia kosmetologiczna – 2-letnie) 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów  
O przyjęcia na specjalność Biotechnologia stosowana i Biotechnologia żywności i leków mogą ubiegać się 
absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, biologia, chemia i ochrona środowiska, na 
specjalność Biotechnologia kosmetologiczna dodatkowo absolwenci kierunku kosmetologia. 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 

 
4. EDUKACJA  TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne) 
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KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 informatyka pisemna poziom podstawowy 0,35 

 poziom rozszerzony 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

2 przedmiot do wyboru** pisemna poziom podstawowy 0,35 

poziom rozszerzony 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu  i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z informatyki lub przedmiotu 
do wyboru. 
**Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka.  

 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 informatyka część pisemna matury 0,50 

ocena końcoworoczna* 0,20 

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

ocena końcoworoczna* 0,20 

*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. 
**Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka.  
 
5. INŻYNIERIA  ŚRODOWISKA (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień (inżynierskie, 3.5 letnie) 
 

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 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

2 język obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

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 

*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. 
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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 

 
6. 1. OCHRONA  ŚRODOWISKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
7. OCHRONA  ŚRODOWISKA  I BEZPIECZEŃSTWO  PRACY (studia pierwszego stopnia, stacjonarne                                 
i niestacjonarne) 
8. ROLNICTWO (studia pierwszego stopnia, inżynierskie 3,5 letnie, stacjonarne) 
9. GOSPODARKA LEŚNA (studia pierwszego stopnia, inżynierskie 3,5 letnie, stacjonarne) 

 
Pierwszy stopień (inżynierskie, 3.5 letnie) 
 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 biologia lub 
chemia 

pisemna poziom podstawowy 0,45 

poziom rozszerzony 0,70 

ocena końcoworoczna* 0,20 

2 przedmiot do 
wyboru** 

pisemna poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,30 

ocena końcoworoczna* 0,10 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z chemii, biologii lub 
przedmiotu do wyboru. 
**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz 
matematyka, fizyka, język obcy. 
 
 KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ”  
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 biologia lub chemia część pisemna matury 0,70 

ocena końcoworoczna* 0,20 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,30 

ocena końcoworoczna* 0,10 

*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. 
**Przedmiot do wyboru: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany w punkcie 1) oraz 
matematyka, fizyka, język obcy. 
 

 

6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA (studia drugiego stopnia, stacjonarne*  i niestacjonarne) 
 
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. 
 
10. 1. ARCHITEKTUTA KRAJOBRAZU (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) 
 
Pierwszy stopień (inżynierskie, 3,5-letnie) 
 
Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i prac plastycznych 
 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 biologia, geografia lub 
matematyka 

pisemna poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,35 

ocena końcoworoczna* 0,10 

2 prace plastyczne** konkurs 5 samodzielnie wykonanych prac 
plastycznych 

0,30 

3 historia sztuki lub język 
obcy 

 poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,35 

ocena końcoworoczna* 0,10 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie 
uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z tych przedmiotów. 
** Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 5 wykonanych samodzielnie prac 
plastycznych (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. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 biologia, geografia lub 
matematyka 

część pisemna matury 0,35 

ocena końcoworoczna* 0,10 

2 prace plastyczne** konkurs 5 samodzielnie wykonanych prac 
plastycznych 

0,30 

3 historia sztuki lub język obcy część pisemna matury 0,35 

ocena końcoworoczna* 0,10 

*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. 
** Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 5 wykonanych samodzielnie prac 
plastycznych (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. 
 
10. 2. ARCHITEKTUTA KRAJOBRAZU (studia drugiego stopnia, stacjonarne*  i niestacjonarne) 
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga 

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1 
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*Studia  rozpoczynają się w semestrze zimowym i trwają 1,5 roku. 
 
11. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe) 
 
Pierwszy stopień (inżynierskie, 3.5 letnie) 

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 0,55 

poziom rozszerzony 0,80 

2 Język obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

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 

*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 (1.5 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 

 
 
12. Kierunek LEKARSKI (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) 

 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

 

 LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT  
% PKT 

1 biologia* poziom rozszerzony 1 

2 chemia lub fizyka * poziom rozszerzony 1 

*Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”)  lub egzaminu wstępnego. 
 
 

VIII. WYDZIAŁ  TEOLOGICZNY 

 
Kierunki: 
1. Muzykologia 
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2. Nauki o rodzinie 
3. Teologia 
4. Turystyka i kultura śródziemnomorska 
 
 
1. MUZYKOLOGIA (studia pierwszego, stacjonarne) 
  

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprawdzian praktyczny 

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 sprawdzian praktyczny* 0,70 

2 przedmiot do 
wyboru** 

pisemna poziom podstawowy 0,20 

poziom rozszerzony 0,30 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Sprawdzian praktyczny z umiejętności gry na fortepianie i w zakresie kształcenia słuchu na poziomie 
podstawowym. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze. 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprawdzian praktyczny 

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 sprawdzian praktyczny* 0,70 

2 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,30 

*Sprawdzian praktyczny z umiejętności gry na fortepianie i w zakresie kształcenia słuchu na poziomie 
podstawowym. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze. 
 
 
2. NAUKI  O  RODZINIE (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze. 
 

 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

LP. Przedmiot Ocena Waga 

1 j. polski część pisemna matury 0,40 

2 j. obcy część pisemna matury 0,20 

ocena końcoworoczna* 0,10 
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3 przedmiot do wyboru** część pisemna matury 0,40 

ocena końcoworoczna* 0,20 

*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. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze. 
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 

 

 

 
3. TEOLOGIA (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) 
 
 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

 LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 

3 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze. 

 
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 

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* 0,20 

*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. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.  
 
4. TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (studia magisterskie, stacjonarne, dwustopniowe) 
Pierwszy stopień 

KANDYDACI  Z  „NOWĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw  

 LP. Egzamin maturalny Waga 

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT 

1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

2 j. obcy pisemna poziom podstawowy 0,12 

poziom rozszerzony 0,20 
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3 przedmiot do 
wyboru* 

pisemna poziom podstawowy 0,25 

poziom rozszerzony 0,40 

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu 
*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze. 

 
 

KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” 
Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 

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* 0,20 

*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. 
**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.  
 
Drugi stopień (studia stacjonarne) 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 


