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UCHWAŁA NR  31/2008 
Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz�stochowie 

z dnia 28 maja 2008 r.  
w sprawie przyj�cia Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 
 

 

1. Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 i art. 169 ust. 2,3,4,5,7,8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365,  

z pó�n. zm.) oraz §22 ust.4 pkt 3 Statutu AJD w Cz�stochowie,  Senat Akademii im. 

Jana Długosza w Cz�stochowie na posiedzeniu w dniu 28 maja 2008 r. podj�ł uchwał� 

w sprawie przyj�cia „Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010” stanowi�cych zał�cznik do 

niniejszej uchwały oraz: 

 

Zał�cznik Nr 1 – do Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/20010 „Kryteria 

kwalifikacji na studia w roku akademickim 2009/2010 w Akademii 

im. Jana Długosza  w Cz�stochowie”. 
 

Zał�cznik Nr 2 – do Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 „Tryb 

post�powania kwalifikacyjnego przy przyj�ciu na I rok studiów”. 

 

2. Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym (jednogło�nie): 

tak-36,                  nie-0,            wstrzymuj�cych si�-0, 

w którym uczestniczyło 36 senatorów, spo�ród 45 członków Senatu AJD 

z prawem głosu.   
 

 

 

                                                                                                                       REKTOR 

                                                                                                  prof. dr hab. Janusz Berdowski 
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Zał�cznik Nr 1  
Do Uchwały Senatu nr31/2008 z dnia 28 maja 2008 r. 
Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie 

 
 
 

WARUNKI REKRUTACJI NA I ROK 
STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH)  

W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZ�STOCHOWIE  
NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 

 

 § 1 
 

Akademia im J. Długosza w Cz�stochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w ramach planowanej liczby 
miejsc dla poszczególnych kierunków na podstawie: konkursu �wiadectw, konkursu dyplomów studiów 
I stopnia (licencjackich lub in�ynierskich) i II stopnia (magisterskich), zdanego egzaminu wst�pnego, 
�redniej ocen ze studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) lub rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

Kryteria kwalifikacji okre�la Zał�cznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji. 
 

Je�eli liczba kandydatów b�dzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest 
przewidziany konkurs �wiadectw to Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna mo�e odst�pi� od post�powania 
rekrutacyjnego i przyj�� wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie zło�onych wymaganych 
dokumentów. 
 

 § 2 
 

Post�powanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku post�powania 
kwalifikacyjnego s� przeliczane na punkty zgodnie z Zał�cznikiem Nr 2 do niniejszych warunków 
rekrutacji. Według potrzeb oceny s� przeliczane na punkty a punkty na oceny, ko�cowy wynik 
egzaminów wst�pnych jest wyra�ony w punktach lub % pkt.  
 

 § 3 
 

1. Post�powanie kwalifikacyjne dla kandydatów z Matur� Mi�dzynarodow� (IB) odbywa si� zgodnie z 
warunkami i trybem rekrutacji na studia w Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie okre�lonych 
w Zał�czniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji. 

2. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast �wiadectwa dojrzało�ci składaj� 
za�wiadczenie o przyst�pieniu do matury Mi�dzynarodowej oraz �wiadectwo uko�czenia szkoły 
�redniej, �wiadectwo dojrzało�ci zobowi�zani s� dostarczy� zgodnie z terminarzem obowi�zuj�cym 
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne. 

 
§ 4 

 
1. Laureaci i finali�ci olimpiad stopnia centralnego: astronomicznej, biologicznej, chemicznej, 

europejskiej olimpiady społeczno-prawnej, filozoficznej, fizycznej, geograficznej i nautologicznej, 
historycznej, informatycznej, j�zyka angielskiego, j�zyka łaci�skiego, j�zyka niemieckiego, literatury i 
j�zyka polskiego, losy Polaków na wschodzie, matematycznej, przedsi�biorczo�ci, wiedzy 
ekologicznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy o Polsce i �wiecie współczesnym, 
wiedzy o prawach człowieka, wiedzy o prawie, wiedzy o Unii Europejskiej przyjmowani s� na I rok 
studiów bez post�powania kwalifikacyjnego przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na 
poszczególne kierunki zgodnie z Uchwał� Senatu AJD nr 32/2008 z dnia 28.05.2008 r. 
Podstaw� zwolnienia z post�powania kwalifikacyjnego lub egzaminu wst�pnego z danego 
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przedmiotu jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, 
opatrzony numerem porz�dkowym i stwierdzaj�cy miejsce zaj�te w finale oraz tytuł. 

2. Ogólna liczba ww. laureatów, finalistów nie mo�e przekracza� 50% planowanej liczby miejsc na dany 
kierunek studiów. 

 
 

§ 5 
 

1. Kandydaci z matur� dwuj�zyczn� z j�zyka obcego nie przyst�puj� do cz��ci podstawowej, zatem 
nale�y uzna� to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% 
punktów.  

2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym nale�y przyj��, �e 30% 
punktów z matury dwuj�zycznej jest równowa�ne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. 
Wynik maksymalny nie powinien przekroczy� 100%. 

 
§ 6 

 
1. Post�powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj� Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez 

Dziekana. 
2. Rektor powołuje Uczelnian� Komisj� Rekrutacyjn�. 
3. Przewodnicz�cym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor lub wyznaczony przez niego 

Prorektor. 
4. Przewodnicz�cym Komisji Wydziałowej jest Dziekan lub wyznaczony przez niego Prodziekan. W 

razie konieczno�ci powołania kilku Komisji Wydziałowych - Dziekan na ich Przewodnicz�cych 
powołuje Prodziekana lub innego nauczyciela akademickiego, profesora lub doktora, sam przyjmuj�c 
rol� koordynatora post�powania kwalifikacyjnego (rekrutacyjnego) na wydziale. 

5. Do zada� Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej nale�y w szczególno�ci: 

• kompletowanie dokumentów kandydatów; 

• stawianie wniosków o dopuszczenie kandydatów do post�powania kwalifikacyjnego (na 
podstawie zło�onych dokumentów); 

• zawiadomienie kandydatów o terminie post�powania kwalifikacyjnego; 

• przeprowadzenie post�powania kwalifikacyjnego; 

• zawiadomienie kandydatów o wynikach post�powania kwalifikacyjnego; 

• przyjmowanie na studia w ramach ustalonej przez Kolegium Rektorskie planowanej liczby 
miejsc; 

• przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyj�tych na I rok do dziekanatu, a całej 
dokumentacji rekrutacyjnej do Działu Nauczania; 

6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna kieruje przygotowaniem do rekrutacji, nadzoruje prac� 
Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz jest organem odwoławczym. W sytuacjach 
nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzj� podejmuje Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna. Ka�da lista osób przyj�tych na studia, przed jej opublikowaniem jest weryfikowana 
pod wzgl�dem formalnym przez Uczelnian� Komisj� Rekrutacyjn� reprezentowan� przez 
Przewodnicz�cego UKR. 

7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji 
Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Podstaw� odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej mo�e by� jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania nale�y 
składa� w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzje w sprawie odwoła� podejmuje Rektor 
zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
§ 7 

 
1. Do egzaminowania uprawnieni s� nauczyciele akademiccy. 
2. Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej s� udost�pniane kandydatom najpó�niej trzy miesi�ce przed 

egzaminem wst�pnym. 
3. Kandydat mo�e otrzyma� za�wiadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych 

przedmiotów egzaminacyjnych oraz o sumie punktów lub �redniej punktów uzyskanych w wyniku 
post�powania kwalifikacyjnego. 
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§ 8 
 

1. Kandydaci (obywatele polscy), którzy uko�czyli szkoł� �redni� za granic�, mog� ubiega� si� o 
przyj�cie na I rok studiów, je�eli posiadane przez nich �wiadectwo dojrzało�ci uprawnia do ubiegania 
si� o przyj�cie na wy�sze studia w kraju, w którym uko�czyli szkoł� �redni�. Niezb�dna jest 
nostryfikacja �wiadectwa dojrzało�ci, uko�czenia szkoły �redniej ogólnokształc�cej lub �redniej 
zawodowej za granic�, której dokonuje wła�ciwy, ze wzgl�du na miejsce zamieszkania osoby 
ubiegaj�cej si� o nostryfikacj�, kurator o�wiaty. Za�wiadczenie wydane przez kuratorium o�wiaty 
wa�ne jest ł�cznie z oryginałem lub duplikatem dyplomu uzyskanego za granic�. 

2. Przyj�cie na studia osób nieb�d�cych obywatelami polskimi (cudzoziemców) nast�puje w odr�bnym 
trybie przewidzianym w art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy�szym oraz w rozporz�dzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 12 pa�dziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i 
odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole� oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i 
pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406). 

3. Kandydaci na studia wymienieni w ust.1, 2 zobowi�zani s� do: 
1/ zło�enia w szkole wy�szej dokumentów w terminie podanym przez Uczelni�. 
2/ uzyskania  pozytywnych ocen lub punktów z post�powania kwalifikacyjnego. 

 
§ 9 

 
Kandydaci ubiegaj�cy si� na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestruj� si� przez stron� 
www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podł�czonego do Internetu z mo�liwo�ci� 
drukowania dokumentów. Podczas rejestracji kandydaci otrzymuj� indywidualne konto oraz wypełniaj� 
formularz-podanie.  
 
Okres rejestracji zostanie podany w pó�niejszym terminie na stronie internetowej Uczelni. 
 
Kandydaci umieszczeni na li�cie jako wst�pnie zakwalifikowani do przyj�cia na studia stacjonarne i 
niestacjonarne po ogłoszeniu przez Komisj� Rekrutacyjn� tej listy winni zło�y� w ci�gu 7 dni nast�puj�ce 
dokumenty:  
� wydrukowany i podpisany formularz-podanie 
� �wiadectwo dojrzało�ci w oryginale 
� oryginał �wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
� kserokopia dowodu osobistego 
� dowód wpłaty z tytułu ubiegania si� o przyj�cie na studia 
� orzeczenie lekarskie, stwierdzaj�ce brak przeciwwskaza� do podj�cia studiów 
� cztery fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle 
� kandydaci na studia II stopnia składaj� dyplom studiów I stopnia wraz z suplementem 
� kandydaci na studia III stopnia składaj� dyplom studiów II stopnia oraz rekomendacja samodzielnego 

pracownika naukowego. 
 
W przypadku niewypełnienia limitu przyj�� (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów 
umieszczonych na li�cie wst�pnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyj�� b�dzie odbywa� si� w 
dalszym ci�gu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na li�cie 
rankingowej. Kandydat mo�e na bie��co sprawdza� w Internecie, swoj� pozycj� na li�cie rankingowej i 
czy został wst�pnie zakwalifikowany do przyj�cia na studia, u�ywaj�c swojego identyfikatora i hasła.  
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Zał�cznik Nr 1 
Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych (zaocznych) AJD w Cz�stochowie w roku 
akademickim 2009/2010 

 
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI  NA  STUDIA  W  ROKU  AKADEMICKIM  2009/2010 
W AKADEMII IM. JANA DŁGOSZA W CZESTOCHOWIE 

 
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Kryteria kwalifikacji 

Kierunek 

Forma 
studiów 

(stacjonarne lub 
niestacjonarne) 

Egzamin dojrzało�ci dotyczy tzw. 
„starej matury” 

kryterium - zakres 

Egzamin maturalny 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

wynik egzaminu maturalnego tzw. 
„nowej matury” 

kryterium - zakres 
Administracja • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski, j�zyk obcy; 
trzeci dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 
 
w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� 
decyduje wy�sza ocena z j�zyka 
polskiego; 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony – poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny i 
dowolny przedmiot zdawany na maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� decyduje 
wy�sza ocena z j�zyka polskiego 
 

Biologia* • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia wa�ona z trzech przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze �wiadectw 
uko�czenia szkoły �redniej i 
dojrzało�ci): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub biologia lub działy biologii 
lub fizyka lub fizyka z astronomi� 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub biologia lub działy biologii lub 
fizyka lub fizyka z astronomi� 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 
 

Biotechnologia • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia wa�ona z trzech przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze �wiadectw 
uko�czenia szkoły �redniej i dojrzało�ci) 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub biologia lub działy biologii 
lub fizyka lub fizyka z astronomi� 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub biologia lub działy biologii lub 
fizyka lub fizyka z astronomi� 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 
 

Chemia 
 
specjalno�ci: 

− chemia gospodarcza 

− chemia �rodowiska 
 
(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia wa�ona z trzech przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze �wiadectw: 
uko�czenia szkoły �redniej i 
dojrzało�ci): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub matematyka lub fizyka lub 
fizyka z astronomi� 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub matematyka lub fizyka lub 
fizyka z astronomi� 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 
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Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuki  
muzycznej 
 
specjalno��: 

− nauczycielska 
 

• stacjonarne egzamin praktyczny: 

− sprawdzian predyspozycji 
słuchowych i manualnych 

− zademonstrowanie dowolnego 
zró�nicowanego programu na 
fortepian (max. 10 min.) 

egzamin praktyczny: 

− sprawdzian predyspozycji słuchowych 
i manualnych 

− zademonstrowanie dowolnego 
zró�nicowanego programu na fortepian 
(max. 10 min.) 

 
Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuk  
plastycznych 
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

egzamin praktyczny z rysunku i 
malarstwa 

egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa 

Edukacja techniczno-
informatyczna 
 
specjalno�ci: 

− informatyka przemysłowa 
(studia in�ynierskie 3,5 letnie) 

− urz�dzenia monitoringu i 
ochrona �rodowiska  

(studia in�ynierskie 3,5 letnie) 
 
specjalizacja: 

− specjalizacja nauczycielska 
(licencjacka) (dwukierunkowa: 
technika, informatyka) 

 
(wybór specjalno�ci i specjalizacji 
po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia wa�ona z dwóch przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze �wiadectw: 
uko�czenia szkoły �redniej i dojrzało�ci) 
W= 0,6 jeden przedmiot do wyboru z 
pi�ciu: matematyka, fizyka z 
astronomi�, fizyka, chemia, informatyka 
W= 0,4 j�zyk obcy nowo�ytny 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z dwóch przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2):  
W= 0,6 jeden przedmiot do wyboru 
z pi�ciu: matematyka, fizyka z astronomi�, 
fizyka, chemia, informatyka 
W= 0,4 j�zyk obcy nowo�ytny 
 

Ekonomia* 
 
specjalno�ci: 

− ekonomia małego 
przedsi�biorstwa  

− ekonomika ryzyka i 
bezpiecze�stwa społecznego 
oraz instytucjonalnego 

 
(wybór specjalno�ci po 3 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski, j�zyk obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, geografia, wiedza o 
społecze�stwie, matematyka, 
informatyka, chemia, fizyka z 
astronomi�, biologia. 
 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny 
oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, 
geografia, wiedza o społecze�stwie, 
matematyka, informatyka, chemia, fizyka z 
astronomi�, biologia 
 

Filologia  
specjalno��:  
Filologia angielska 
 
specjalizacje: 

− nauczanie j�zyka angielskiego 
(obowi�zuje wybór dodatkowej 
specjalno�ci) 

− j�zyk biznesu 
 
(wybór specjalizacji po 2 semestrze)  

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – najwy�sze oceny 
z j�zyka angielskiego, uzyskane na 
�wiadectwie uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci 
 
w przypadku braku oceny z j�zyka 
angielskiego na �wiadectwie 
uko�czenia szkoły �redniej i dojrzało�ci 
– egzamin ustny (tematy 
konwersatoryjne z zakresu szkoły 
�redniej z elementami gramatyki j�zyka 
angielskiego) 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym 
(wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2)) z 
przedmiotu j�zyk angielski  
 

Filologia,  
specjalno��: 
Filologia germa�ska 
 

specjalizacje: 

− nauczanie j�zyka niemieckiego 
(obowi�zuje wybór dodatkowej 
specjalno�ci) 

− translatoryka 
 
(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – najwy�sze oceny 
z j�zyka niemieckiego, uzyskane na 
�wiadectwie uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci 
 
w przypadku braku oceny z j�zyka 
niemieckiego na �wiadectwie 
uko�czenia szkoły �redniej i dojrzało�ci 
– egzamin ustny (tematy 
konwersatoryjne z zakresu szkoły 
�redniej z elementami gramatyki j�zyka 
niemieckiego) 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym 
(wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2) z 
przedmiotu j�zyk niemiecki 
 

Filologia polska 
 
specjalno�ci: 
 
Studia stacjonarne 
(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 
− nauczycielska (obowi�zuje 

wybór dodatkowej specjalno�ci 
spo�ród oferowanych w danym 
roku akademickim) 

− animacja kultury  
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci z 
przedmiotów:  

− j�zyk polski (najwy�sza ocena ze 
�wiadectwa dojrzało�ci);  

− j�zyk obcy (najwy�sza ocena ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły 
�redniej lub �wiadectwa dojrzało�ci;  

− jeden wskazany przez kandydata 
przedmiot (najwy�sza ocena ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły 
�redniej lub �wiadectwa dojrzało�ci). 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony – poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy oraz jeden 
wskazany przez kandydata przedmiot. 
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Studia niestacjonarne 
− nauczycielska (obowi�zuje 

wybór dodatkowej specjalno�ci 
spo�ród oferowanych w danym 
roku akademickim) 

 

 

 
Filozofia • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski, j�zyk obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, geografia, wiedza o 
społecze�stwie, matematyka, 
informatyka, chemia, fizyka z 
astronomi�, biologia. 
 
w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� 
decyduje wy�sza ocena z j�zyka 
polskiego 
 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny 
oraz dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� decyduje 
wy�sza ocena z j�zyka polskiego 
 

Fizyka 
 
specjalno�ci: 

− fizyka medyczna 

− fizyka �rodowiska 

− nanotechnologia 

− ekonofizyka 

− biofizyka 
 
(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 

• stacjonarne konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia wa�ona z trzech przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze �wiadectw: 
uko�czenia szkoły �redniej i 
dojrzało�ci): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z 
sze�ciu: fizyka z astronomi�, 
matematyka, informatyka, chemia, 
biologia, geografia 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2):  
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z 
sze�ciu: fizyka z astronomi�, matematyka, 
informatyka, chemia, biologia, geografia 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 
 

Grafika 
 
specjalizacja: 

− grafika u�ytkowa,  

− grafika warsztatowa 
 
(wybór specjalizacji po 4 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

egzamin praktyczny z rysunku i 
malarstwa 

egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa 

Historia 
 
specjalno�ci: 

− archiwistyczna 

− nauczycielska (obowi�zuje 
wybór dodatkowej specjalno�ci 
spo�ród oferowanych w danym 
roku akademickim) 

 
(wybór specjalno�ci po semestrze 1) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): historia, j�zyk polski, 
j�zyk obcy 
 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): historia, j�zyk polski, j�zyk obcy 
nowo�ytny 
 
 
 

Informatyka 
 
specjalno�ci: 

− specjalizacja nauczycielska 
(dwukierunkowa: informatyka, 
matematyka) 

− in�ynieria oprogramowania** 
 
(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia wa�ona z trzech przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa dojrzało�ci):  
W= 0,5 informatyka  
W= 0,3 j�zyk obcy nowo�ytny  
W= 0,2 j�zyk polski  
(w przypadku braku informatyki: 
matematyka lub fizyka z astronomi� lub 
statystyka) 
 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2):  
W= 0,5 informatyka  
W= 0,3 j�zyk obcy nowo�ytny  
W= 0,2 j�zyk polski  
(w przypadku braku informatyki: 
matematyka lub fizyka z astronomi�  lub 
statystyka) 
 

Instrumentalistyka 
 
specjalno�ci: 

− pedagogika instrumentalna 

 

• stacjonarne egzamin praktyczny obejmuje 
wykonanie nast�puj�cego programu:  

− dwóch etiud o zró�nicowanych 
problemach technicznych,  

− utworu polifonicznego, 

− utworu cyklicznego (dwóch 
kontrastuj�cych cz��ci), 

− dwóch utworów dowolnych (w tym 
jeden o charakterze wirtuozowskim), 

− sprawdzian z czytania a vista 

egzamin praktyczny obejmuje wykonanie 
nast�puj�cego programu:  

− dwóch etiud o zró�nicowanych 
problemach technicznych,  

− utworu polifonicznego, 

− utworu cyklicznego (dwóch 
kontrastuj�cych cz��ci), 

− dwóch utworów dowolnych (w tym 
jeden o charakterze wirtuozowskim), 

− sprawdzian z czytania a vista 
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Malarstwo 
(studia 3,5 letnie) 

 
specjalizacja: 

− malarstwo sztalugowe 
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

egzamin praktyczny z rysunku i 
malarstwa 

egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa 

 

 

Matematyka  

 
specjalno�ci: 

− specjalizacja nauczycielska 
(dwukierunkowa: matematyka, 
informatyka) 

− matematyka finansowa 
 
(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

knkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa dojrzało�ci):  
W= 0,5 matematyka  
W= 0,3 j�zyk obcy nowo�ytny  
W= 0,2 j�zyk polski  
(w przypadku braku matematyki: 
informatyka lub fizyka z astronomi� lub 
statystyka) 
 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2):  
W= 0,5 matematyka  
W= 0,3 j�zyk obcy nowo�ytny  
W= 0,2 j�zyk polski  
(przypadku braku matematyki: informatyka 
lub fizyka z astronomi� lub statystyka),  
 

Nauki o rodzinie* 
 
specjalno��: 

− nauczycielska (główna: 
wychowanie do �ycia w rodzinie; 
dodatkowa: wychowanie i 
edukacja prozdrowotna) 

− profilaktyka i doradztwo szkolne  
 
(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski,  j�zyk obcy; 
trzeci dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� 
decyduje wy�sza ocena z j�zyka 
polskiego; 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny  i 
dowolny przedmiot zdawany na maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� decyduje 
wy�sza ocena z j�zyka polskiego 
 

Ochrona �rodowiska • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia wa�ona z trzech przedmiotów 
(najwy�sze oceny ze �wiadectw: 
uko�czenia szkoły �redniej i 
dojrzało�ci): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub biologia lub działy biologii 
lub fizyka lub fizyka z astronomi� lub 
geografia 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia 
wa�ona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): 
W= 0,5 jeden przedmiot do wyboru z: 
chemia lub biologia lub działy biologii lub 
fizyka lub fizyka z astronomi� lub 
geografia 
W= 0,3 j�zyk obcy 
W= 0,2 j�zyk polski 
 

Pedagogika 
 
specjalno�ci: 

− pedagogika opieku�czo-
resocjalizacyjna 

− pedagogika społeczna i terapia 
pedagogiczna 

− praca socjalna 

− doradztwo zawodowe 

− zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i edukacja 
przedszkolna 

− zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i edukacja 
przedszkolna z j�zykiem obcym 
(tylko na studiach 
niestacjonarnych) 

(wybór specjalno�ci po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski, j�zyk obcy 
nowo�ytny oraz jednego przedmiotu do 
wyboru: historia, biologia, wiedza o 
społecze�stwie, geografia, matematyka 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, biologia, wiedza o 
społecze�stwie, geografia, matematyka 

Politologia 
 
specjalno�ci: 

− ogólnopolityczna 

− europejska 
 
(wybór specjalno�ci po 4 semestrze) 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski, j�zyk obcy 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, wiedza o społecze�stwie, 
geografia. 
 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, wiedza o społecze�stwie, 
geografia.  
 

Socjologia* • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski,  j�zyk obcy; 
trzeci dowolny przedmiot zdawany na 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
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maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� 
decyduje wy�sza ocena z j�zyka 
polskiego; 
 

2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny 
oraz dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 

w przypadku równej sumy ocen 
ko�cowych z wy�ej wymienionych 
przedmiotów o kolejno�ci przyj�� decyduje 
wy�sza ocena z j�zyka polskiego 

 
Wychowanie fizyczne  
 
specjalno��: 

− nauczycielska (wybór 
dodatkowej specjalno�ci po 2 
semestrze): 

•••• przyroda 
•••• wiedza o społecze�stwie 

 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs �wiadectw – �rednia z 
trzech przedmiotów (najwy�sze 
oceny ze �wiadectwa uko�czenia 
szkoły �redniej i dojrzało�ci): j�zyk 
polski, j�zyk obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru: biologia, 
chemia, fizyka z astronomi�, 
geografia, historia, wiedza o 
społecze�stwie 

• egzamin sprawno�ciowy – test 
sprawno�ci fizycznej 

• ocena stanu zdrowia 

• konkurs �wiadectw dojrzało�ci – 
�rednia z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony 
–  poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): j�zyk polski, j�zyk 
obcy nowo�ytny oraz jednego 
przedmiotu do wyboru: biologia, 
chemia fizyka z astronomi�, geografia, 
historia, wiedza o społecze�stwie 

• egzamin sprawno�ciowy – test 
sprawno�ci fizycznej 

• ocena stanu zdrowia 
 

Zarz�dzanie 
 
specjalno��: 

−  zarz�dzanie przedsi�biorstwem 

 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs �wiadectw – �rednia z trzech 
przedmiotów (najwy�sze oceny ze 
�wiadectwa uko�czenia szkoły �redniej 
i dojrzało�ci): j�zyk polski, j�zyk obcy 
,oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, geografia, wiedza o 
społecze�stwie, matematyka, 
informatyka, chemia, fizyka z 
astronomi�, biologia. 
 

konkurs �wiadectw dojrzało�ci – �rednia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny 
oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, 
geografia, wiedza o społecze�stwie, 
matematyka, informatyka, chemia, fizyka z 
astronomi�, biologia 
 

 
* warunkowo po uzyskaniu zgody MNiSW na otwarcie kierunku 

** po uzyskaniu zgody Senatu AJD w Cz�stochowie 
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STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – DRUGIEGO STOPNIA 
 

Kierunek 
Forma  

studiów 
(stacjonarne lub 
niestacjonarne) 

Kryteria kwalifikacji 

Biotechnologia 
 
specjalno�ci: 

− biotechnologia �rodowiska 

− biotechnologia drobnoustrojów 
 
(wybór specjalno�ci w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie biotechnologii 

• �rednia ocen ze studiów pierwszego stopnia 

Chemia 
 
specjalno�ci: 

− chemia kosmetyków 

− chemia �ywno�ci 
 
(wybór specjalno�ci w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie chemii 

• �rednia ocen ze studiów pierwszego stopnia 

Chemia 
 
specjalno��: 

− chemia w biotechnologii (dla absolwentów 
AJD kierunku: Biotechnologia studiów 
stacjonarnych I stopnia) 

 

• stacjonarne • dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie biotechnologii 

• �rednia ocen ze studiów pierwszego stopnia 

Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej 
 
specjalno��: 

− nauczycielska 
 

 

• stacjonarne • dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia na 
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej lub kierunku pokrewnego 

• �rednia ocen ze studiów pierwszego stopnia 

• rozmowa kwalifikacyjna 

• egzamin z instrumentu głównego (fortepian) 

• egzamin z przedmiotu kierunkowego (w zale�no�ci od 
specjalizacji) 

Edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk plastycznych 
 
specjalno��: 

− kreacja wizualna i multimedialna  

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia  

• rozmowa kwalifikacyjna poł�czona z przegl�dem prac . 

Filologia polska 
 
Studia stacjonarne 
specjalno�ci: 

− nauczycielska ze specjalizacjami: 
�  edukacja dziennikarska  
�  edukacja czytelnicza i medialna 

− edukacja kulturowa 
 
Studia niestacjonarne 
specjalno��: 

� nauczycielska 
 
(wybór specjalno�ci w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs dyplomów uko�czenia studiów pierwszego 
stopnia lub dyplomów studiów magisterskich.  

(w przypadku specjalno�ci nauczycielskiej wymagane jest 
posiadanie tej specjalno�ci na poziomie zawodowym) 
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Fizyka 
 
specjalno�ci: 

− nanofizyka i materiały mezoskopowe – 
modelowanie i zastosowanie 

− komputery w medycynie 

− specjalizacja nauczycielska  
(dwukierunkowa: fizyka, technologia 
informacyjna) 

 
(wybór specjalno�ci w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 
 

• dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie fizyki 

• ocena ko�cowa z dyplomu pierwszego stopnia 
 

Informatyka 
 
specjalno�ci: 

− in�ynieria oprogramowania** 

− grafika komputerowa 

− technologie internetowe 

− specjalizacja nauczycielska 
(dwukierunkowa: informatyka, matematyka) 

 
(wybór specjalno�ci w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie informatyki 

• rozmowa kwalifikacyjna 

Historia 
 
specjalno�ci: 

− archiwistyczna 

− nauczycielska 
 
(wybór specjalno�ci w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs dyplomów uko�czenia studiów pierwszego 
stopnia w zakresie historii lub innych kierunków 
humanistycznych  

Malarstwo* 
 
specjalizacja: 
− malarstwo sztalugowe 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia  

• rozmowa kwalifikacyjna poł�czona z przegl�dem prac 

Ochrona �rodowiska 
 
specjalno�ci: 

− ekologiczne podstawy ochrony �rodowiska 

− analiza �rodowiskowa 
 
(wybór specjalno�ci w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie ochrony �rodowiska 

• �rednia ocen ze studiów pierwszego stopnia 
 

Ochrona �rodowiska 
 
specjalno��: 

− biotechnologia w ochronie �rodowiska (dla 
absolwentów AJD kierunku: Biotechnologia 
studiów stacjonarnych I stopnia) 

 

• stacjonarne • dyplom uko�czenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie biotechnologii 

• �rednia ocen ze studiów pierwszego stopnia 
 

Pedagogika 
 
specjalno�ci: 

− pedagogika opieku�czo-resocjalizacyjna 

− pedagogika społeczna i terapia 
pedagogiczna 

− praca socjalna 

− doradztwo zawodowe 

− zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i 
edukacja przedszkolna* 

− zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i 
edukacja przedszkolna z j�zykiem obcym 
(tylko na studiach niestacjonarnych)* 

 
(wybór specjalno�ci po 1 semestrze) 

 
* wybór  specjalno�ci mo�liwy dla absolwentów 
studiów I stopnia o podobnym profilu. W przypadku 
absolwentów innych specjalno�ci wybór b�dzie 
mo�liwy z realizacj� dodatkowej �cie�ki kształcenia 
umo�liwiaj�cych nadanie kwalifikacji nauczycielskich 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs dyplomów uko�czenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku pedagogika 
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Politologia* 
 
specjalno�ci: 

− bezpiecze�stwo narodowe i 
mi�dzynarodowe 

− podejmowanie i implementacja decyzji 
politycznych 

 
(wybór specjalno�ci po 2semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs dyplomów uko�czenia studiów pierwszego stopnia z 
politologii lub studiów pokrewnych 

 

* warunkowo po uzyskaniu zgody MNiSW na otwarcie kierunku 

** po uzyskaniu zgody Senatu AJD w Cz�stochowie 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – TRZECIEGO STOPNIA* 
 

 

Kierunek 
Forma studiów 

(stacjonarne lub niestacjonarne) 
Kryteria kwalifikacji 

Historia • stacjonarne  

• niestacjonarne 

• ocena na dyplomie drugiego stopnia kierunku historia lub 
innych kierunków humanistycznych. 

• rozmowa kwalifikacyjna 

• rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego. 
 

 

 

* warunkowo po uzyskaniu zgody MNiSW 
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Zał�cznik Nr 2 
Do warunków rekrutacji na I rok  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
w AJD w Cz�stochowie w  roku akademickim 2009/2010 

 

 
Tryb post�powania kwalifikacyjnego przy przyj�ciu na I rok studiów 

 

 

1. Post�powanie kwalifikacyjne jest liczone w skali punktowej i w skali wyników procentowych „nowej 
matury”. 

 
2. Na kierunek wychowanie fizyczne studia stacjonarne i niestacjonarne warunkiem dopuszczenia do 

post�powania kwalifikacyjnego jest odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony okazanym 
za�wiadczeniem lekarskim o braku przeciwwskaza� do podj�cia studiów, przy uwzgl�dnieniu 
zagro�e� wynikaj�cych z zaj�� w warunkach szkodliwych, uci��liwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia. O przyj�ciu decyduje suma punktów otrzymanych z egzaminu sprawno�ciowego i konkursu 
�wiadectw, która stanowi� b�dzie o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na li�cie przyj��.  
Kandydaci posiadaj�cy aktualn� mistrzowsk�, I lub II klas� sportow�, po�wiadczon� przez 
odpowiedni polski zwi�zek sportowy, s� zwolnieni z egzaminu sprawno�ci fizycznej (otrzymuj� z 
niego maksymaln� liczb� punktów) i dopuszczeni do dalszego post�powania kwalifikacyjnego. 
Kandydaci posiadaj�cy uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej, trenera dyscypliny 
sportowej, ratownika WOPR otrzymuj� dodatkowe punkty. 
 

3. Na kierunkach pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, malarstwo, instrumentalistyka, suma uzyskanych 
ocen z egzaminów praktycznych b�dzie tworzyła liczb� punktów stanowi�cych o kwalifikacji 
kandydata i jego miejscu na li�cie przyj��. 

 
4. Na kierunkach drugiego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, malarstwo o przyj�ciu decyduje suma ocen wszystkich 
etapów post�powania kwalifikacyjnego. 

 
5. Na kierunku historia studiów trzeciego stopnia o przyj�ciu decyduje ocena na dyplomie drugiego 

stopnia kierunku historia lub innych kierunków humanistycznych, rozmowa kwalifikacyjna oraz 
rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego. 

 
6. Wyniki uzyskane z matury mi�dzynarodowej – ustala si� nast�puj�ce przeliczenia ocen ze 

�wiadectwa dojrzało�ci na liczb� % punktów według poni�szej tabeli:  
 

ocena  %  punktów 
Excellent  100 
Very good 85 
Good 70 
Satisfactory 50 
Mediocre 30 
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7. W post�powaniu kwalifikacyjnym na kierunkach: administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne), 
biologia (studia stacjonarne i niestacjonarne), biotechnologia (studia stacjonarne i niestacjonarne), 
chemia (studia stacjonarne i niestacjonarne), edukacja techniczno–informatyczna (studia stacjonarne 
i niestacjonarne), ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne), filologia specjalno��: filologia 
angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne), filologia germa�ska (studia stacjonarne i 
niestacjonarne), filologia polska (studia stacjonarne i niestacjonarne), filozofia (studia stacjonarne i 
niestacjonarne), fizyka (studia stacjonarne), historia (studia stacjonarne i niestacjonarne), 
informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), 
nauki o rodzinie (studia stacjonarne i niestacjonarne), politologia (studia stacjonarne i 
niestacjonarne), ochrona �rodowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne), pedagogika (studia 
stacjonarne i niestacjonarne, socjologia studia stacjonarne i niestacjonarne, wychowanie fizyczne 
studia stacjonarne i niestacjonarne), zarz�dzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) oceny z 
poszczególnych przedmiotów ze �wiadectwa dojrzało�ci ujednolica si� ze wzgl�du na dwie skale 
ocen na egzaminie dojrzało�ci tzw. „stara matura”: 
a) dawna skala ocen 

bardzo dobry                   - 5,0 
dobry                               - 4,0 
dostateczny                     - 3,0 

b) obecna skala ocen 
celuj�ca                            - 5,0 
bardzo dobry                    - 4,5  
dobry                                - 4,0 
dostateczny                      - 3,5 
mierny (dopuszczaj�cy)   - 3,0 
 

W post�powaniu kwalifikacyjnym na kierunkach administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne), 
biologia (studia stacjonarne i niestacjonarne), ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne), filologia 
polska (studia stacjonarne i niestacjonarne), filozofia (studia stacjonarne i niestacjonarne), historia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne), nauki o rodzinie (studia stacjonarne i niestacjonarne), politologia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne), pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne), socjologia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne), wychowanie fizyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne), 
zarz�dzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne), wynik post�powania kwalifikacyjnego obliczany jest 
jako �rednia z trzech przedmiotów. 
 
W post�powaniu kwalifikacyjnym na kierunku: filologia specjalno��: filologia angielska (studia 
stacjonarne i niestacjonarne), filologia germa�ska (studia stacjonarne i niestacjonarne), wynik 
post�powania kwalifikacyjnego to ocena z jednego przedmiotu (dotyczy tzw. „starej” i „nowej matury”). 
 
W post�powaniu kwalifikacyjnym na kierunku: filologia specjalno��: filologia angielska maksymaln� 
liczb� punktów mo�liwych do zdobycia w post�powaniu kwalifikacyjnym uzyskuj� posiadacze dyplomów 
j�zykowych Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE). 
 
W post�powaniu kwalifikacyjnym na kierunku: filologia specjalno��: filologia germa�ska maksymaln� 
liczb� punktów mo�liwych do zdobycia w post�powaniu kwalifikacyjnym uzyskuj� posiadacze dyplomów 
j�zykowych Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches, 
Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 
 
W przypadku braku oceny z j�zyka na �wiadectwie uko�czenia szkoły �redniej lub dojrzało�ci – dotyczy 
tzw. „starej matury” na kierunek filologia odb�d� si� egzaminy ustne: (tematy konwersatoryjne z zakresu 
szkoły �redniej z elementami gramatyki j�zyka): 

− na specjalno��: filologia angielska – z j�zyka angielskiego 

− na specjalno�� filologia germa�ska – z j�zyk niemieckiego. 
 
W post�powaniu kwalifikacyjnym na kierunkach: biologia (studia stacjonarne i niestacjonarne), 
biotechnologia (studia stacjonarne i niestacjonarne), chemia (studia stacjonarne i niestacjonarne), fizyka 
(studia stacjonarne), informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), matematyka (studia stacjonarne i 
niestacjonarne),ochrona �rodowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne) wynik post�powania 
kwalifikacyjnego obliczany jest jako �rednia wa�ona okre�lana na podstawie wag przypisanych 
poszczególnym przedmiotom: w1 = 0,5 przedmiot kierunkowy (PNK lub PSK), w2 =  0,3 j�zyk obcy (PN2 
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lub PS2), w3 = 0,2 trzeci przedmiot (PN3 lub PS3) PNK, PN2, PN3 dotycz� wyników nowej matury, 
natomiast PSK, PS2, PS3 dotycz� wyników starej matury. 
 
W post�powaniu kwalifikacyjnym na kierunku edukacja techniczno-informatyczna studia stacjonarne i 
niestacjonarne wynik post�powania kwalifikacyjnego obliczany jest jako �rednia wa�ona okre�lana na 
podstawie wag przypisanych poszczególnym przedmiotom: w1 = 0,6 przedmiot kierunkowy (PNK lub 
PSK), w2 = 0,4 j�zyk obcy (PN2 lub PS2) PNK, PN2, dotycz� wyników nowej matury, natomiast PSK, PS2, 
dotycz� wyników starej matury. 
 
 
 
 
 
 

Egzamin maturalny 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
 
Podstaw� przyj�cia na studia stanowi� wyniki egzaminu maturalnego zewn�trznego (pisemnego) tzw. 
„nowa matura” – uwzgl�dnia si� tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy 
albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2. 
�redni� (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru: 
 

jako �redni� arytmetyczn� 
 

n

PNPNPN
SN

n
+++

=

....21  

 

lub �redni� wa�on� 
 

nn
PNwPNwPNKwSN ×++×+×= ...221  

 
 

SN – �rednia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokr�glamy do pełnych procentów (%)/ 
PN (PNK = PN1) – warto�� uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo 

poziom rozszerzony x 2 
n – ilo�� wybranych przedmiotów 

 
 

Egzamin dojrzało�ci „stara matura” 
 
�redni� (SS) obliczamy z punktów otrzymanych z ujednolicenia skali ocen z wybranych przedmiotów 
ze �wiadectwa dojrzało�ci zgodnie z punktem 6 a i b i według ni�ej podanego wzoru: 
 

jako �redni� arytmetyczn� 
 

n

PSPSPS
SS

n
+++

=

...21  

 
lub �redni� wa�on� 

 

nn
PSwPSwPSKwSS ×++×+×= ...221  

 
 

SS  - �rednia obliczona w skali punktowej „starej matury” 
PS  - warto�� punktowa wybranego przedmiotu (PSK = PS1), 
n – ilo�� wybranych przedmiotów 

 
8. Na kierunku: biotechnologia, chemia i ochrona �rodowiska, edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia �redni� ocen (w zaokr�gleniu do 
0,5) ze studiów pierwszego stopnia przelicza si� na punkty według poni�szej tabeli 
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Ocena Punkty 

bardzo dobry 5,0 
dobry plus 4,5 
dobry 4,0 
dostateczny plus 3,5 
dostateczny 3,0 

 
 
9. Ocen� ko�cow� z dyplomu uko�czenia studiów pierwszego stopnia przelicza si� na punkty. 
 
 
10. Kandydaci, którzy otrzymali z egzaminu praktycznego ocen� niedostateczn� b�d� negatywn�, nie 

mog� by� dopuszczeni do dalszego post�powania kwalifikacyjnego w ramach kierunku, 
specjalno�ci. 

 
11. Na kierunek: administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne), filozofia (studia stacjonarne i 

niestacjonarne), nauki o rodzinie (studia stacjonarne i niestacjonarne), socjologia (studia stacjonarne 
i niestacjonarne) w przypadku równej sumy ocen ko�cowych o kolejno�ci przyj�� decyduje wy�sza 
ocena z j�zyka polskiego. 

 
12. Z przebiegu post�powania kwalifikacyjnego sporz�dza si� protokół dla ka�dego kandydata 

oddzielnie. Protokół powinien by� podpisany przez przewodnicz�cego i wszystkich członków 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, wszelkie skre�lenia i zmiany, dokonane w protokole, musz� by� 
uzasadnione i potwierdzone podpisem Przewodnicz�cego Komisji Wydziałowej. 

 
13. Do protokołu nale�y wpisa� w zale�no�ci od przyj�tych kryteriów kwalifikacji: 

a) ocen� z rozmowy kwalifikacyjnej; 
b) warto�� uzyskanego wyniku z przedmiotu („nowa” „stara” matura); 
c) w przypadku konkursu �wiadectw – �redni� ocen (�redni� wa�on�) 
d) wyniki egzaminu praktycznego, sprawno�ciowego; 
e) ocen� ko�cow� z poszczególnych etapów post�powania kwalifikacyjnego; 
f) ocen� ko�cow� z dyplomu uko�czenia studiów pierwszego stopnia; 
g) �redni� ocen ze studiów pierwszego stopnia. 
 

14. W ramach post�powania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: 

• ustala liczb� punktów (%) uzyskanych przez poszczególnych kandydatów; 

• ustala list� kandydatów przyj�tych na I rok studiów bez post�powania kwalifikacyjnego (dotyczy 
laureatów, finalistów olimpiad); 

• sporz�dza listy kandydatów według liczby uzyskanych punktów oddzielnie dla „starej” i „nowej” 
matury. 

 

15. Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowi�zuje konkurs �wiadectw 
dojrzało�ci) rozdzielana jest pomi�dzy kandydatów ze „star�” i „now�” matur� proporcjonalnie do 
liczby kandydatów ze „star�” i „now�” matur� bior�cych udział w post�powaniu kwalifikacyjnym na 
poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala si� liczb� miejsc na listach 

rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury. 
 
16. Liczba kandydatów ze „star�” i „now�” matur� okre�lana procentowo jest zaokr�glana w gór� do 

liczby całkowitej. 
 
17. WKR sporz�dza list� kandydatów przyj�tych na I rok. Na kierunkach gdzie obowi�zuje konkurs 

�wiadectw dojrzało�ci oddzielnie dla „starej” i „nowej” matury i wysyła zawiadomienie o wynikach 
post�powania kwalifikacyjnego. 

 
18. W przypadku nie wypełnienia planowanej liczby miejsc Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej podejmuje decyzj� o dodatkowej rekrutacji lub o nie uruchomieniu kierunku studiów 
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lub specjalno�ci.  


