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UCHWAŁA NR 17/2010 
Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 26 maja 2010 r. 
w sprawie  warunków  rekrutacji  na  I  rok  studiów   stacjonarnych  
i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na 
rok akademicki 2011/2012 
 
Na   podstawie  art.  62   ust. 1  pkt  2  i  art. 169  ust.  2  ustawy  z  dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo  o  szkolnictwie  wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz §22 ust.3 
pkt 3 Statutu Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni  
postanawia co następuje: 
 

§1 
Uchwala się warunki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  na rok 
akademicki 2011/2012, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały i „Kryteria 
kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012 w Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków rekrutacji na I rok studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana Długosza na rok  
akademicki 2011/2012 oraz „Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok 
studiów”, określony w załączniku Nr 2 – do warunków rekrutacji na I rok studiów  
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) Akademii im. Jana Długosza na  rok  
akademicki 2011/2012. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                                     REKTOR 
                                                                                dr hab. inŜ. Zygmunt Bąk, prof. AJD  
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Załącznik   
do Uchwały Senatu Nr 17/2010  
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 
 
 

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

W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZ ĘSTOCHOWIE  
NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 

 

 § 1 
 

1. Akademia im Jana Długosza w Częstochowie 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 świadectw,  
konkursu dyplomów studiów I stopnia i II stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze 
studiów I stopnia i II stopnia lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

2. Kryteria kwalifikacji określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji. 
 
3. Tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Załącznik nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji. 
 

4. JeŜeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest 
przewidziany konkurs świadectw to Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna moŜe odstąpić od  
postępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złoŜonych 
wymaganych dokumentów. 

 § 2 
 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania  
kwalifikacyjnego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków  
rekrutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty a punkty na oceny, końcowy wynik  
egzaminów wstępnych jest wyraŜony w punktach lub % pkt.  
 

§ 3 
 

Na studia drugiego stopnia na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, 
malarstwo prowadzona będzie równieŜ rekrutacja od semestru letniego zgodnie z kryteriami kwalifikacji 
 i trybem postępowania kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji. 
 

 § 4 
 

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) odbywa się zgodnie z 
warunkami i trybem rekrutacji na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie określonych 
w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji. 

2. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają 
 zaświadczenie o przystąpieniu do matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły 
średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym 
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne. 

 
§ 5 

 
1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: astronomicznej, biologicznej, chemicznej,  

europejskiej olimpiady społeczno-prawnej, filozoficznej, fizycznej, geograficznej i nautologicznej,  
historycznej, informatycznej, języka angielskiego, języka łacińskiego, języka niemieckiego, literatury 
 i języka polskiego, losy Polaków na wschodzie, matematycznej, przedsiębiorczości, wiedzy  
ekologicznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, 
wiedzy o prawach człowieka, wiedzy o prawie, wiedzy o Unii Europejskiej przyjmowani są na I rok 
studiów bez postępowania kwalifikacyjnego przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na  
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poszczególne kierunki zgodnie z Uchwałą Senatu AJD nr 32/2008 z dnia 28.05.2008 r. 
Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminu wstępnego z danego 
 przedmiotu jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, 
opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł. 

2. Ogólna liczba ww. laureatów, finalistów nie moŜe przekraczać 50% planowanej liczby miejsc na dany 
kierunek studiów. 

 
§ 6 

 
1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem 

naleŜy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% 
punktów.  

2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym naleŜy przyjąć, Ŝe 30% 
 punktów z matury dwujęzycznej jest równowaŜne 40% punktów z matury na poziomie  
rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%. 

 
§ 7 

 
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez 

Dziekana i zatwierdzone przez Rady Wydziału. 
2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Senat Uczelni. 
3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor lub wyznaczony przez niego  

Prorektor. 
4. Przewodniczącym Komisji Wydziałowej jest Dziekan lub wyznaczony przez niego Prodziekan.  

W razie konieczności powołania kilku Komisji Wydziałowych - Dziekan na ich Przewodniczących  
powołuje Prodziekana lub innego nauczyciela akademickiego, profesora lub doktora, sam przyjmując 
rolę koordynatora postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacyjnego) na wydziale. 

5. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej naleŜy w szczególności: 
• przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów; 
• przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego; 
• stawianie wniosków o dopuszczenie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego; 
• zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego; 
• zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego; 
• przyjmowanie na studia w ramach ustalonej przez Kolegium Rektorskie planowanej liczby 

miejsc; 
• sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy 

rankingowe, EN-1 i inne), 
• przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok wraz z całą dokumentacją 

do Działu Nauczania i Spraw Studenckich; 
6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna kieruje przygotowaniem do rekrutacji, nadzoruje pracę  

Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz jest organem odwoławczym. W sytuacjach  
nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja  
Rekrutacyjna. KaŜda lista osób przyjętych na studia, przed jej opublikowaniem jest weryfikowana 
pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną reprezentowaną przez  
Przewodniczącego UKR. 

7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji  
Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji  
Rekrutacyjnej moŜe być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania naleŜy 
składać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor 
zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
§ 8 

 
1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy. 
2. Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej są udostępniane kandydatom najpóźniej trzy miesiące przed 

egzaminem wstępnym. 
3. Kandydat moŜe otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych 

przedmiotów egzaminacyjnych oraz o sumie punktów lub średniej punktów uzyskanych w wyniku  
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postępowania kwalifikacyjnego. 
 
 

§ 9 
 

1. Kandydaci (obywatele polscy), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się  
o przyjęcie na I rok studiów, jeŜeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do  
ubiegania się o przyjęcie na wyŜsze studia w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią. Niezbędna jest 
nostryfikacja świadectwa dojrzałości, ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej  
zawodowej za granicą, której dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby  
ubiegającej się o nostryfikację, kurator oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty 
waŜne jest łącznie z oryginałem lub duplikatem dyplomu uzyskanego za granicą. 

2. Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w odrębnym 
trybie przewidzianym w art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz w rozporządzeniu  
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania 
 i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych 
i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). 

3. Kandydaci na studia wymienieni w ust.1, 2 zobowiązani są do: 
1/ złoŜenia dokumentów w terminie podanym przez Uczelnię. 
2/ uzyskania  pozytywnych ocen lub punktów z postępowania kwalifikacyjnego. 

 
§ 10 

 
1. Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy i na semestr letni zostanie podany w terminie 

 późniejszym. 
 
2. Kandydaci ubiegający się na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się przez stronę 

internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu 
 z moŜliwością drukowania dokumentów.  
Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie  
elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto celem dokonania opłaty rekrutacyjnej, 
która w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji musi znaleźć się na koncie Uczelni,  
decyduje data wpływu. 

 
3. Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne  

i niestacjonarne po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną tej listy winni złoŜyć w ciągu 
5 dni następujące dokumenty:  
� wydrukowany i podpisany formularz-podanie, 
� świadectwo dojrzałości w oryginale, 
� oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
� kserokopia dowodu osobistego, 
� dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia, 
� trzy fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, 
� kandydaci na studia II stopnia składają dyplom studiów I stopnia wraz z suplementem, 
� kandydaci na studia III stopnia składają dyplom studiów II stopnia oraz rekomendacja  

samodzielnego pracownika naukowego. 
 
4. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów  

umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się 
w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na 
liście rankingowej. Kandydat moŜe na bieŜąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście  
rankingowej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, uŜywając swojego 
identyfikatora i hasła.  
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Załącznik Nr 1 
do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych (zaocznych) w AJD w Częstochowie na 
 rok akademicki 2011/2012 

 
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI  NA  STUDIA  W  ROKU  AKADEMI CKIM  2011/2012 
W AKADEMII IM. JANA DŁGOSZA W CZESTOCHOWIE  

 
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Kryteria kwalifikacji 

Kierunek 

Forma 
studiów 

(stacjonarne lub 
niestacjonarne) 

Egzamin dojrzało ści dotyczy tzw. 
„starej matury” 

kryterium – zakres 

Egzamin maturalny 
2005, 2006, 2007, 2008, 

2009,2010,2011 
wynik egzaminu maturalnego tzw. 

„nowej matury” 
kryterium - zakres  

Administracja • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski, język obcy; 
trzeci dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 
 
w przypadku równej sumy ocen  
końcowych z wyŜej wymienionych 
przedmiotów o kolejności przyjęć 
 decyduje wyŜsza ocena z języka 
 polskiego; 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony – poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny i 
dowolny przedmiot zdawany na maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
 końcowych z wyŜej wymienionych 
przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje 
wyŜsza ocena z języka polskiego 

Bezpiecze ństwo  
i higiena pracy* 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• świadectwo dojrzałości  

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy 
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmio-
tów (najwyŜsze oceny ze 
 świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia 
lub informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

• świadectwo dojrzałości 

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy 
 rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub  
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Bezpiecze ństwo naro-
dowe* 
 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski, język obcy 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia. 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, wiedza o społeczeństwie,  
geografia.  

Biologia* • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkursu świadectw dojrzałości –  
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(najwyŜsze oceny ze świadectwa  
dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
waŜona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany  
przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia 
lub biologia lub geografia lub informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 
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Biotechnologia • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkursu świadectw dojrzałości – ś 
rednia waŜona z trzech przedmiotów 
(najwyŜsze oceny ze świadectwa  
dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
waŜona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
 przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia 
lub biologia lub geografia lub informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Chemia 
 
specjalności: 
− chemia podstawowa 
− chemia gospodarcza 
− chemia środowiska 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(najwyŜsze oceny ze świadectwa 
dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
waŜona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
 przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia 
lub biologia lub geografia lub informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuki  
muzycznej 
 
specjalność: 
− nauczycielska (dodatkowa 

 specjalność nauczycielska  
zajęcia artystyczne) 

− muzyka kościelna 
 
(wybór specjalności od 1 semestru) 

• stacjonarne egzamin praktyczny: 

− sprawdzian predyspozycji  
słuchowych  

− przedstawienie zróŜnicowanego 
programu na fortepianie 

egzamin praktyczny: 

− sprawdzian predyspozycji słuchowych 

− przedstawienie zróŜnicowanego 
 programu na fortepianie 

Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuk  
plastycznych 
 
specjalność: 
− nauczycielska (dodatkowa 

specjalność nauczycielska  
zajęcia artystyczne) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

egzamin praktyczny: 

− malarstwo 

− rysunek 

egzamin praktyczny: 

− malarstwo 

− rysunek 

Edukacja techniczno-
informatyczna 
 
specjalności: 
− informatyka przemysłowa 

(studia inŜynierskie 3,5 letnie) 
− urządzenia monitoringu i 

ochrona środowiska  
(studia inŜynierskie 3,5 letnie) 

− specjalizacja nauczycielska 
(licencjacka3-letnia- dwukierun-
kowa: technika, informatyka) 

 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• świadectwo dojrzałości  

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy 
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmio-
tów (najwyŜsze oceny ze  
świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia 
lub informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

• świadectwo dojrzałości 

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy  
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(wyniki uzyskane na egzaminie  
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub  
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Filologia  
specjalność:  
Filologia angielska 
 
specjalizacje:  
(wybór specjalizacji po 2 semestrze) 
− nauczycielska1) 
− język biznesu 
 
1)obowiązuje wybór dodatkowej 

specjalności: historia, wiedza 
o społeczeństwie, filozofia i etyka, 
języki obce (j.angielski, j.niemiecki) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – najwyŜsza ocena 
z języka angielskiego, uzyskana na 
świadectwie ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości 
 
 
w przypadku braku oceny z języka 
angielskiego na świadectwie  
ukończenia szkoły średniej i dojrzałości 
– rozmowa kwalifikacyjna w języku 
angielskim) 

konkurs świadectw dojrzałości – wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym 
 (wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
 premiowany przelicznikiem 2) 
 z przedmiotu język angielski  
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Filologia,  
specjalność: 
Filologia germańska 
 
specjalizacje: 
(wybór specjalizacji po 2 semestrze) 
− nauczycielska1) 
− translatoryka 
 

1)obowiązuje wybór dodatkowej 
specjalności nauczycielskiej: 
j.angielski, historia, wiedza  
o społeczeństwie. 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – najwyŜsza ocena 
z języka niemieckiego, uzyskana na 
świadectwie ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości 
 
w przypadku braku oceny z języka 
niemieckiego na świadectwie  
ukończenia szkoły średniej i dojrzałości 
– rozmowa kwalifikacyjna w języku 
niemieckim) 

konkurs świadectw dojrzałości – wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym 
 (wyniki uzyskane na egzaminie  
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
 premiowany przelicznikiem 2) z  
przedmiotu język niemiecki 
 

Filologia polska 
 

specjalności: 
 

Studia stacjonarne 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
− nauczycielska 1) 
− animacja kultury  
− medialno-redaktorska 
 

Studia niestacjonarne 
− nauczycielska 1 
 
1)obowiązuje wybór dodatkowej 

specjalności nauczycielskiej: 
 historia, wiedza o społeczeństwie, 
filozofia i etyka, języki obce 
 (j. angielski, j. niemiecki) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw dojrzałości z 
przedmiotów:  
− język polski (najwyŜsza ocena ze 
świadectwa dojrzałości);  

− język obcy (najwyŜsza ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły  
średniej lub świadectwa dojrzałości;  

− jeden wskazany przez kandydata 
przedmiot (najwyŜsza ocena ze 
świadectwa ukończenia szkoły  
średniej lub świadectwa dojrzałości). 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony – poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy oraz jeden 
wskazany przez kandydata przedmiot. 
 

Filozofia 
 
specjalności: 

− filozofia 
− filozofia z komunikacją społeczną 
− specjalizacja nauczycielska  

(główna: edukacja  
filozoficzno-etyczna i dodatkowa 
wiedza o społeczeństwie) 
 

(wybór specjalności po 1 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski, język obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru:  
historia, geografia, wiedza o  
społeczeństwie, matematyka,  
informatyka, chemia, fizyka  
z astronomią, biologia. 
 
w przypadku równej sumy ocen 
 końcowych z wyŜej wymienionych 
przedmiotów o kolejności przyjęć  
decyduje wyŜsza ocena z języka  
polskiego 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny 
oraz dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
końcowych z wyŜej wymienionych  
przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje 
wyŜsza ocena z języka polskiego 
 

Fizyka 
 
specjalności: 
− akustyka i realizacja dźwięku 
− biofizyka 
− ekonofizyka 
− fizyka medyczna 
− fizyka środowiska 
− nanotechnologia 
− nauczycielska (dwukierunkowa: 

fizyka z matematyką, fizyka z 
chemią, fizyka z informatyką) 

 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

• stacjonarne • świadectwo dojrzałości  

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy 
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech  
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia 
lub informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

• świadectwo dojrzałości 

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy  
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(wyniki uzyskane na egzaminie  
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
 chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Grafika 
 
specjalizacja: 
− grafika uŜytkowa,  
− grafika warsztatowa 
 
(wybór specjalizacji po 4 semestrze) 

• stacjonarne 
 

 
egzamin praktyczny: 

− malarstwo 

− rysunek 
 

 
egzamin praktyczny: 

− malarstwo 

− rysunek 
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Historia 
 
specjalności: 
 
Studia stacjonarne 
− archiwistyczna 
− nauczycielska (obowiązuje  

wybór dodatkowej specjalności 
spośród oferowanych w danym 
roku akademickim) 

− krajoznawczo-turystyczna 
 
Studia niestacjonarne 
− archiwistyczna 
 
(wybór specjalności po semestrze 1) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): historia, język polski, 
język obcy 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): historia, język polski, język obcy  
nowoŜytny 
 
 
 

Informatyka 
 
specjalności: 
− bioinformatyka 
− grafika komputerowa i  

multimedia 
− inŜynieria oprogramowania 
− specjalizacja nauczycielska 

(dwukierunkowa: informatyka, 
matematyka) 

 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• świadectwo dojrzałości  

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy 
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech  
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub informatyka 
lub fizyka lub chemia lub biologia 
lub geografia  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

• świadectwo dojrzałości 

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy ran-
kingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(wyniki uzyskane na egzaminie  
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub c 
hemia lub biologia lub geografia lub  
informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Instrumentalistyka 
 
specjalności: 
− pedagogika instrumentalna 

 
(do wyboru jeden z instrumentów: 
fortepian, akordeon, flet gitara, 
perkusja) 

 

• stacjonarne • egzamin praktyczny obejmuje  
wykonanie następującego  
programu:  

− dwóch etiud o zróŜnicowanych 
problemach technicznych,  

− utworu polifonicznego, 
− utworu cyklicznego (dwóch  

kontrastujących części), 
− jednego utworu dowolnego, 
− sprawdzian z czytania a vista 

• sprawdzian z zakresu: wiedzy 
ogólnomuzycznej, kształcenia  
słuchu 

• egzamin praktyczny obejmuje 
 wykonanie następującego programu:  

− dwóch etiud o zróŜnicowanych 
problemach technicznych,  

− utworu polifonicznego, 
− utworu cyklicznego (dwóch  

kontrastujących części), 
− jednego utworu dowolnego, 
− sprawdzian z czytania a vista  

• sprawdzian z zakresu: wiedzy  
ogólnomuzycznej, kształcenia słuchu 

InŜynieria  
bezpiecze ństwa  
 
(studia inŜynierskie 3,5 letnie) 
 
specjalność: 
− bezpieczeństwo pracy i  
środowiska 

 
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• świadectwo dojrzałości  

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy 
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech  
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia 
lub informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

• świadectwo dojrzałości 

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy ran-
kingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(wyniki uzyskane na egzaminie 
 maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub  
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Malarstwo 
(studia 3,5 letnie) 
 
specjalizacja: 
− malarstwo sztalugowe 
 

• stacjonarne egzamin praktyczny: 
− malarstwo 
− rysunek 

egzamin praktyczny: 

− malarstwo 

− rysunek 
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Matematyka   
 
specjalności: 
− specjalizacja nauczycielska 

(dwukierunkowa: matematyka, 
informatyka) 

− matematyka finansowa 
 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• świadectwo dojrzałości  

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy 
rankingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmio-
tów (najwyŜsze oceny ze  
świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub informatyka 
lub fizyka lub chemia lub biologia 
lub geografia  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

• świadectwo dojrzałości 

• w przypadku gdy liczba kandydatów 
przewyŜsza liczbę miejsc, przyjęcia 
dokonywane są stosownie do listy ran-
kingowej tworzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – 
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(wyniki uzyskane na egzaminie  
maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub  
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 

 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Nauki o rodzinie* 
 
specjalność: 
− nauczycielska (główna: wycho-

wanie do Ŝycia w rodzinie; 
 dodatkowa: wychowanie i 
 edukacja prozdrowotna) 

− profilaktyka i doradztwo szkolne  
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski,  język obcy; 
trzeci dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen 
 końcowych z wyŜej wymienionych 
przedmiotów o kolejności przyjęć  
decyduje wyŜsza ocena z języka 
 polskiego; 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny  i 
dowolny przedmiot zdawany na maturze; 
 

w przypadku równej sumy ocen 
 końcowych z wyŜej wymienionych 
przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje 
wyŜsza ocena z języka polskiego 

Ochrona środowiska • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkursu świadectw dojrzałości –  
średnia waŜona z trzech przedmiotów 
(najwyŜsze oceny ze świadectwa 
 dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub 
chemia lub biologia lub geografia lub 
informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe 
być uwzględniony jedynie raz 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
waŜona z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony –  
poziom rozszerzony premiowany 
 przelicznikiem 2): 
W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia 
lub biologia lub geografia lub informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowoŜytny 
 
wynik egzaminu z matematyki moŜe być 
uwzględniony jedynie raz 

Pedagogika 
 
specjalności: 
− pedagogika opiekuńczo-

resocjalizacyjna 
− pedagogika społeczna i terapia 

pedagogiczna 
− praca socjalna 
− doradztwo zawodowe 
− zintegrowana edukacja 

 wczesnoszkolna i edukacja 
przedszkolna 

− zintegrowana edukacja 
 wczesnoszkolna i edukacja 
przedszkolna z językiem obcym 
(tylko na studiach 
 niestacjonarnych) 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski, język obcy 
nowoŜytny oraz jednego przedmiotu do 
wyboru: historia, biologia, wiedza o 
społeczeństwie, geografia, matematyka 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, biologia, wiedza o  
społeczeństwie, geografia, matematyka 

Politologia 
 
specjalności: 
− ogólnopolityczna 
− europejska 
 
(wybór specjalności po 4 semestrze) 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski, język obcy 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia. 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: 
historia, wiedza o społeczeństwie,  
geografia.  
 

Praca socjalna* • stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski, język obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru:  
historia, biologia, WOS, geografia, 
matematyka; 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom 
podstawowy albo rozszerzony – poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny 
oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, 
biologia, WOS, geografia, matematyka; 
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Turystyka i rekreacja* 
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs świadectw – średnia z 
trzech przedmiotów (najwyŜsze 
oceny ze świadectwa ukończenia 
szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski,  język obcy; oraz jeden 
przedmiot do wyboru: biologia, 
geografia, historia, wiedza o  
społeczeństwie 

• ocena stanu zdrowia 
 

• konkurs świadectw dojrzałości – 
średnia z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony 
–  poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowoŜytny oraz jeden przedmiot 
do wyboru: biologia, geografia,  
historia, wiedza o społeczeństwie  

• ocena stanu zdrowia 
 

Wychowanie fizyczne   
 
specjalność: 
− nauczycielska (główna:  

wychowanie fizyczne;  
dodatkowa: przyroda lub wiedza 
o społeczeństwie lub pedagogika 
wczesnoszkolna) 

 
(wybór dodatkowej specjalności po 
2 semestrze) 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs świadectw – średnia z 
trzech przedmiotów (najwyŜsze 
oceny ze świadectwa ukończenia 
szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru: biologia, 
chemia, fizyka z astronomią,  
geografia, historia, wiedza o  
społeczeństwie 

• egzamin sprawnościowy – test 
sprawności fizycznej 

• ocena stanu zdrowia 

• konkurs świadectw dojrzałości – 
średnia z trzech przedmiotów (wyniki 
uzyskane na egzaminie maturalnym; 
poziom podstawowy albo rozszerzony 
–  poziom rozszerzony premiowany  
przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowoŜytny oraz jednego  
przedmiotu do wyboru: biologia,  
chemia, fizyka z astronomią,  
geografia, historia, wiedza o  
społeczeństwie 

• egzamin sprawnościowy – test  
sprawności fizycznej 

• ocena stanu zdrowia 
 

Zarządzanie 
 
specjalność: 
−  zarządzanie przedsiębiorstwem 
 

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyŜsze oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły średniej 
i dojrzałości): język polski, język obcy, 
oraz jeden przedmiot do wyboru: 
 historia, geografia, wiedza o  
społeczeństwie, matematyka,  
informatyka, chemia, fizyka z  
astronomią, biologia. 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom  
podstawowy albo rozszerzony –  poziom 
rozszerzony premiowany przelicznikiem 
2): język polski, język obcy nowoŜytny 
oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, informatyka, chemia, fizyka z 
astronomią, biologia 
 

 
* warunkowo po uzyskaniu zgody MNiSW na otwarcie ki erunku 
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STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – DRUGIEGO STOPNIA 

 

Kierunek 
Forma  

studiów 
(stacjonarne lub 
niestacjonarne) 

Kryteria kwalifikacji 

Biotechnologia 
 
specjalności: 
− biotechnologia środowiska 
− biotechnologia drobnoustrojów 
− biotechnologia Ŝywności** 
 
(wybór specjalności w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  
w zakresie biotechnologii lub innych kierunków I stopnia 
zapewniających przygotowanie do studiów II stopnia na 
kierunku biotechnologia 

• średnia ocen ze studiów I stopnia 
(preferencja dyplomów studiów I stopnia z kierunku 

 biotechnologia) 

Chemia 
 
specjalności: 
− chemia podstawowa 
− chemia kosmetyków 
− chemia Ŝywności 
 
(wybór specjalności w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 
w zakresie chemii lub innych kierunków I stopnia  
zapewniających przygotowanie do studiów II stopnia na 
kierunku chemia 

• średnia ocen ze studiów I stopnia 

(preferencja dyplomów studiów I stopnia z kierunku chemia) 

Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej 
 
specjalność: 
− nauczycielska /animacja i upowszechnia-

nie kultury muzycznej/ 

 

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

• średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia 

• rozmowa kwalifikacyjna 

Edukacja artystyczna w  
zakresie sztuk plastycznych 
 
specjalność: 
− kreacja wizualna i multimedialna  

 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  

• rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac . 

Filologia polska 
 
Studia stacjonarne 
specjalności: 
− nauczycielska ze specjalizacjami: 

�  edukacja dziennikarska  
�  edukacja czytelnicza i medialna 

− edukacja kulturowa 
 
Studia niestacjonarne 
specjalność: 
- nauczycielska 
 
(wybór specjalności w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
 stopnia lub dyplomów studiów magisterskich kierunków 
humanistycznych i artystycznych 

(w przypadku specjalności nauczycielskiej wymagane jest 
posiadanie tej specjalności na poziomie zawodowym) 
 
 
 

Fizyka 
 
specjalności: 
− nanofizyka i nanomateriały 

(studia międzynarodowe z dyplomem  
Uniwersytetu Le Mans we Francji) 

− komputery w medycynie 
− specjalizacja nauczycielska  

(dwukierunkowa: fizyka z matematyką**, 
fizyka z chemią**, fizyka z informatyką** 

− fizyka medyczna 
− biofotonika 
 

(wybór specjalności w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 
 

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w 
zakresie fizyki lub innych kierunków I stopnia  
zapewniających przygotowanie do studiów II stopnia na 
kierunku fizyka 
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Grafika* 
 
specjalizacja: 
− grafika uŜytkowa 
− grafika warsztatowa 
 
(wybór specjalizacji po 1 semestrze) 

• stacjonarne • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  

• rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac 

Informatyka 
 
specjalności: 
− inŜynieria oprogramowania 
− grafika komputerowa i multimedia 
− technologie internetowe 
− informatyka przemysłowa 
− specjalizacja nauczycielska (dwukierunko-

wa: informatyka, matematyka) 
 

(wybór specjalności w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w 
 zakresie informatyki lub innych kierunków I stopnia  
zapewniających przygotowanie do studiów II stopnia na 
kierunku informatyka 

• ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 

(preferencja dyplomów studiów I stopnia z kierunku informatyka) 

Historia 
 
specjalności: 
 
Studia stacjonarne: 
− archiwistyczna 
− nauczycielska 
− krajoznawczo-turystyczna 
 

Studia niestacjonarne: 
− archiwistyczna 
 
(wybór specjalności w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w  
zakresie historii lub innych kierunków humanistycznych  

 
 
 

Malarstwo* 
 
specjalizacja: 
− malarstwo sztalugowe 
− malarstwo w architekturze i urbanistyce 
 
(wybór specjalizacji od 1-go semestru) 

• stacjonarne • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  

• rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac 

Ochrona Środowiska 
 
specjalności: 
− ekologiczne podstawy ochrony środowiska 
− analiza środowiskowa 
− ochrona przyrody** 
− ekoturystyka** 
 
(wybór specjalności w czasie rekrutacji – od 1-
go semestru) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w  
zakresie ochrony środowiska lub innych kierunków I 
stopnia zapewniających przygotowanie do studiów II 
stopnia na kierunku ochrona środowiska 

• średnia ocen ze studiów I stopnia 
 
(preferencja dyplomów studiów I stopnia z kierunku ochrona 

środowiska) 

Pedagogika 
 
specjalności: 
− pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna 
− pedagogika społeczna i terapia pedago-

giczna 
− praca socjalna 
− doradztwo zawodowe 
− zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i 

edukacja przedszkolna* 
− zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i 

edukacja przedszkolna z językiem obcym 
(tylko na studiach niestacjonarnych)1) 

 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 
 
1) wybór  specjalności moŜliwy dla absolwentów 
studiów I stopnia o podobnym profilu. W przypadku 
absolwentów innych specjalności wybór będzie moŜ-
liwy z realizacją dodatkowej ścieŜki kształcenia umoŜ-
liwiających nadanie kwalifikacji nauczycielskich 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stop-
nia na kierunku pedagogika – specjalności z oferty  
wydziału lub pokrewne 
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Politologia 
 
specjalności: 
− polityka bezpieczeństwa państwowego i 

międzynarodowego 
− ogólnopolityczna 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
stopnia z politologii lub kierunków pokrewnych: historia, 
stosunki międzynarodowe, socjologia, administracja,  
filologie, pedagogika społeczna, europeistyka,  
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
zarządzanie i marketing/zarządzanie  

 

Wychowanie fizyczne* 
 

• stacjonarne 

• niestacjonarne 

• konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego  
stopnia kierunek wychowanie fizyczne oraz dla  
absolwentów studiów I stopnia innych kierunków (po 
spełnieniu dodatkowych kryteriów zapisanych w Uchwale) 

 
* warunkowo po uzyskaniu zgody MNiSW na otwarcie kierunku 
** po uzyskaniu zgody Senatu AJD w Częstochowie 
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STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – TRZECIEGO STOPNIA 
 
 

Kierunek 
Forma studiów 

(stacjonarne lub niestacjonarne) 
Kryteria kwalifikacji 

Historia • stacjonarne  

• niestacjonarne1 
 

 

1pod warunkiem zaistnienia moŜli-
wości odbycia praktyk 

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

• rozmowa kwalifikacyjna 

• rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego. 
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                        Załącznik Nr 2 
                        do warunków rekrutacji na I rok  studiów stacjonarnych i                              

niestacjonarnych (zaocznych) w AJD w Częstochowie na  
rok akademicki 2011/2012 

 
 

Tryb post ępowania kwalifikacyjnego przy przyj ęciu na I rok studiów 
 
 

1. Postępowanie kwalifikacyjne jest liczone w skali punktowej i w skali wyników procentowych „nowej 
matury”. 

 
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne oceny  

z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale 
ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”: 

 
a) dawna skala ocen 

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

b) obecna skala ocen 
celująca                            - 5,0 
bardzo dobry                    - 4,5  
dobry                                - 4,0 
dostateczny                      - 3,5 
mierny (dopuszczający)   - 3,0 

 
3. Wyniki uzyskane z matury międzynarodowej – ustala się następujące przeliczenia ocen ze  

świadectwa dojrzałości na liczbę % punktów według poniŜszej tabeli:  
 

ocena  %  punktów 
Excellent  100 
Very good 85 
Good 70 
Satisfactory 50 
Mediocre 30 

 
 
4. Egzamin maturalny 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20 10, 2011 
 
Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. 
„nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom , korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy 
albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem r azy 2. 
Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru: 
 

jako średnią arytmetyczną 
 

n

PNPNPN
SN n+++

=
....21  

 
lub średnią waŜoną 

 

nn PNwPNwPNKwSN ×++×+×= ...221  
 

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/ 
PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo 

poziom rozszerzony x 2 
n – ilość wybranych przedmiotów 
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5. Egzamin dojrzało ści „stara matura” 

 
Średnią (SS) obliczamy z punktów otrzymanych z ujednolicenia skali ocen z wybranych przedmiotów 
ze świadectwa dojrzałości zgodnie z punktem 2 a i b i według niŜej podanego wzoru: 
 

jako średnią arytmetyczną 
 

n

PSPSPS
SS n+++

=
...21  

 
lub średnią waŜoną 

 

nn PSwPSwPSKwSS ×++×+×= ...221  

 
 

SS  - średnia obliczona w skali punktowej „starej matury” 
PS  - wartość punktowa wybranego przedmiotu (PSK = PS1), 
n – ilość wybranych przedmiotów 
 

6. Na kierunku: biotechnologia, chemia i ochrona środowiska, edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia średnią ocen (w zaokrągleniu do 
0,5) ze studiów pierwszego stopnia przelicza się na punkty według poniŜszej tabeli 

 

Ocena Punkty 

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

 
7. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przelicza się na punkty. 
 
8. Kandydaci, którzy otrzymali z egzaminu praktycznego ocenę niedostateczną bądź negatywną, nie 

mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego w ramach kierunku,  
specjalności. 

 
9. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunkach: administracja (studia 

stacjonarne i niestacjonarne), bezpieczeństwo narodowe (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), 
praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne), turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i nie-
stacjonarne), wychowanie fizyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne), zarządzanie (studia stacjo-
narne i niestacjonarne), wynik postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako średnia z trzech 
przedmiotów. 

 
10. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: 

filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne), filologia germańska (studia stacjonarne 
 i niestacjonarne), wynik postępowania kwalifikacyjnego to ocena z jednego przedmiotu (dotyczy tzw. 
„starej” i „nowej matury”). 

 
11. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: 

filologia angielska maksymalną liczbę punktów moŜliwych do zdobycia w postępowaniu 
 kwalifikacyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Certificate in Advanced English (CAE), 
Certificate of Proficiency in English (CPE). 
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12. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: 

filologia germańska maksymalną liczbę punktów moŜliwych do zdobycia w postępowaniu  
kwalifikacyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP),  
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches, Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches 
Sprachdiplom (GDS) 

 
13. W przypadku braku oceny z języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dojrzałości –  

dotyczy tzw. „starej matury” na kierunek filologia odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna: 
− na specjalność: filologia angielska – z języka angielskiego 
− na specjalność filologia germańska – z język niemieckiego. 

 
14. W postępowaniu kwalifikacyjnym studia pierwszego stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena 

pracy (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), fizyka (studia stacjonarne), 
informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), inŜynieria bezpieczeństwa (studia stacjonarne i 
niestacjonarne), matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne),ochrona środowiska (studia  
stacjonarne i niestacjonarne), wynik postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako średnia  
waŜona określana na podstawie wag przypisanych poszczególnym przedmiotom: w1 = 0,5 matema-
tyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka (PNK lub PSK), w2 =  0,3 język 
polski lub matematyka (PN2 lub PS2), w3 = 0,2 język obcy (PN3 lub PS3) PNK, PN2, PN3 dotyczą  
wyników nowej matury, natomiast PSK, PS2, PS3 dotyczą wyników starej matury. Wynik egzaminu z 
matematyki moŜe być uwzględniony jedynie raz. 

 
15. Na kierunki studiów pierwszego stopnia: administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne), filozofia 

(studia stacjonarne i niestacjonarne), nauki o rodzinie (studia stacjonarne i niestacjonarne),  
w przypadku równej sumy ocen końcowych o kolejności przyjęć decyduje wyŜsza ocena z języka 
polskiego. 

 
16. Na kierunek wychowanie fizyczne pierwszego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne warunkiem 

dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest odpowiedni stan zdrowia dokonany 
poprzez badania lekarsko-wydolnościowe. Na badania kandydat zgłasza się z aktualnymi wynikami 
badań: moczu, OB, morfologii krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG. O przyjęciu decyduje suma 
punktów otrzymanych z egzaminu sprawnościowego i konkursu świadectw, która stanowić będzie o 
kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście przyjęć.  
Kandydaci posiadający aktualną mistrzowską, I lub II klasę sportową, poświadczoną przez  
odpowiedni polski związek sportowy, są zwolnieni z egzaminu sprawności fizycznej (otrzymują z  
niego maksymalną liczbę punktów) i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej, trenera dyscypliny 
sportowej, ratownika WOPR otrzymują z egzaminu sprawności fizycznej dodatkowo ¼ maksymalnej 
ilości punktów. 
Wszyscy przyjęci na I rok studiów muszą wykazać się umiejętnością pływania. Konsekwencją braku 
ww. umiejętności będzie konieczność odbycia dodatkowych, płatnych zajęć wyrównawczych. 
 

17. Na kierunku Wychowania Fizyczne studia drugiego stopnia 
 

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne 
a. ocena stanu zdrowia  
dokonana poprzez badania lekarsko-wydolnościowe. Na badania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: moczu, OB, morfologii krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG  
b. konkurs dyplomów  uko ńczenia studiów I stopnia 
- ocena końcowa na dyplomie przeliczana jest na punkty wg następującej skali: 
bardzo dobry - 20 pkt. 
dobry plus  - 16 pkt. 
dobry  - 12 pkt. 
dostateczny plus -   8 pkt. 
dostateczny -   4 pkt. 
c.  konkurs ocen z przedmiotów praktycznych 
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- kandydat deklaruje oceny z dwóch dyscyplin sportowych spośród: gimnastyka, lekkoatletyka,  
pływanie, sportowe gry zespołowe (do wybory jeden rodzaj dyscypliny – piłka siatkowa, koszykówka, 
piłka ręczna, piłka noŜna) – na punkty przeliczana jest najlepsza ocena z ćwiczeń z kaŜdej wybranej 
dyscypliny sportowej wg następującej skali: 
bardzo dobry - 10 pkt. 
dobry plus  -   8 pkt. 
dobry  -   6 pkt. 
dostateczny plus -   4 pkt. 
dostateczny -   2 pkt. 
 
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  innych kierunków 
 
a. studia drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które zaliczyły  nie mniej niŜ 60% godzin i  
uzyskały nie mniej niŜ 60% punktów ECTS z zakresu treści określonych w standardach kształcenia  
dla pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne 
b. ocena stanu zdrowia  
dokonana poprzez badania lekarsko-wydolnościowe. Na badania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: moczu, OB, morfologii krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG  
c. konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia 
-ocena końcowa na dyplomie przeliczana jest na punkty wg następującej skali: 
bardzo dobry - 20 pkt. 
dobry plus  - 16 pkt. 
dobry  - 12 pkt. 
dostateczny plus -   8 pkt. 
dostateczny -   4 pkt. 
d. egzamin sprawnościowy 
- test sprawności fizycznej – (0-20pkt.) 
 

Uwagi: 
- Kandydaci posiadający tytuł trenera dyscypliny sportowej, aktualną mistrzowską, lub I klasę  
sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 10 pkt. 
- Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, ratownika WOPR, GOPR lub 
TOPR, tytuł menedŜera sportu, aktualną II klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski 
związek sportowy,  otrzymują dodatkowo 5 pkt. 
- W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej moŜna uzyskać maksymalnie 10 
punktów 
- JeŜeli kandydat uzna Ŝe moŜe więcej punktów uzyskać w teście sprawności fizycznej niŜ to wynika 
z ocen  z wybranych dyscyplin sportowych moŜe to zgłosić i wykonać test sprawności fizycznej. W 
tym przypadku otrzyma odpowiednią do wyniku testu sprawności fizycznej ilość punktów  
potwierdzenie udziału w teście sprawności fizycznej kandydat podaje przy rejestracji internetowej na 
studia) 
- Na podstawie sumy uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego 
ustalana jest lista rankingowa. Maksymalna ilość punktów rankingowych wynosi 50  

 

18. Na kierunek turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne warunkiem  
dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest odpowiedni stan zdrowia dokonany 
poprzez badania lekarsko-wydolnościowe. Na badania kandydat zgłasza się z aktualnymi wynikami 
badań: moczu, OB, morfologii krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG.  

 
19. 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 będzie tworzyła liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji  
kandydata i jego miejscu na liście przyjęć. 

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

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, malarstwo o przyjęciu decyduje suma ocen  
wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego. 

 
21. Na kierunek historia studiów drugiego stopnia absolwenci studiów pierwszego stopnia innych  
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kierunków niŜ historia w ciągu toku studiów zaliczają kurs wyrównawczy z historii według stosownego 
programu.  

 
22. Na kierunek filologia polska drugiego stopnia absolwentów innych kierunków niŜ filologia polska 

pierwszego stopnia obowiązuje zaliczenie w trybie indywidualnym wybranych przedmiotów  
kierunkowych (uwzględniających standardy nauczania studiów pierwszego stopnia filologii polskiej). 

 
23. Na kierunek politologia studiów drugiego stopnia absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków 

pokrewnych obowiązuje program wyrównawczy. 
 
24. Na kierunku historia studiów trzeciego stopnia o przyjęciu decyduje ocena na dyplomie drugiego 

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

 
25. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół dla kaŜdego kandydata  

oddzielnie. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków  
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, wszelkie skreślenia i zmiany, dokonane w protokole, muszą być 
uzasadnione i potwierdzone podpisem Przewodniczącego Komisji Wydziałowej. 

 
26. Do protokołu naleŜy wpisać w zaleŜności od przyjętych kryteriów kwalifikacji: 

a) ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej; 
b) potwierdzenie posiadania świadectwa dojrzałości; 
c) wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu („nowa” „stara” matura); 
d) w przypadku konkursu świadectw – średnią ocen (średnią arytmetyczną lub waŜoną); 
e) wyniki egzaminu praktycznego, sprawnościowego; 
f) ocenę końcową z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego; 
g) ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 
h) średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia. 
 

27. W ramach postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: 
• ustala liczbę punktów (%) uzyskanych przez poszczególnych kandydatów; 
• ustala listę kandydatów przyjętych na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy 

laureatów, finalistów olimpiad); 
• sporządza listy kandydatów według liczby uzyskanych punktów oddzielnie dla „starej” i „nowej” 

matury. 
 
28. Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw  

dojrzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze „starą” i „nową” maturą proporcjonalnie do 
liczby kandydatów ze „starą” i „nową” maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na 
poszczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc na listach  
rezerwowych oddzielnie dla starej i nowej matury. 

 
29. Liczba kandydatów ze „starą” i „nową” maturą określana procentowo jest zaokrąglana w górę do 

 liczby całkowitej. 
 
30. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych na I rok. Na kierunkach 

gdzie obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości oddzielnie dla „starej” i „nowej” matury i wysyła  
zawiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. 

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

Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o dodatkowej rekrutacji lub o nie uruchomieniu kierunku studiów lub 
specjalności.  


