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UCHWAŁA NR  74/2014 

Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia 

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2015/2016 

 

 
Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 169 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-
twie wyższym (Dz. U. 2012.572. t.j. z późn. zm.) oraz §96 ust. 1 Statutu Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia co następuje:  
 

§1 
 

Uchwala się warunki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) 

pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akade-

micki 2013/2014, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;  

oraz  
‒ „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii im. Jana Długo-

sza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków rekrutacji na I rok studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. 
Jana Długosza na rok akademicki 2015/2016  

‒ Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku 

Nr 2 – do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocz-

nych) pierwszego i drugiego stopnia Akademii im. Jana Długosza na rok akademicki 

2015/2016. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Senatu nr  74/2014  
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 
 
 

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

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 
W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE  

NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 
 

 
 § 1 

 
1. Akademia im Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjo-

narnych i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia, w ramach planowanej liczby 
miejsc dla poszczególnych kierunków na podstawie: konkursu świadectw, konkursu dyplomów stu-
diów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego 
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. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest 
przewidziany konkurs świadectw decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej można odstąpić od po-
stępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych 
wymaganych dokumentów. 

 

 § 2 
 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwali 
Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty a punkty na oceny, końcowy wynik egzaminów wstęp-
nych jest wyrażony w punktach lub % pkt.  
 

§ 3. 
 

Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa, malarstwo, matematyka prowa-
dzona będzie również rekrutacja od semestru letniego zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postę-
powania 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 zaświad-
czenie o przystąpieniu do matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym kandyda-
tów na studia stacjonarne i niestacjonarne. 

 

§ 5 
 

1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa uchwała nr 
…../14 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie „Za-
sad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowiązujących w latach 
2015-2017”. 

2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez 
główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający 
miejsce zajęte w finale oraz tytuł. 
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3. Ogólna liczba ww. laureatów, finalistów nie może przekraczać 50% planowanej liczby miejsc na dany 
kierunek studiów. 

 

§ 6 
 

1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem 
należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% 
punktów.  

2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punk-
tów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wy-
nik 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 Prorek-

tor. 
4. Przewodniczącym Komisji Wydziałowej jest Dziekan lub wyznaczona przez niego osoba. W razie 

konieczności powołania kilku Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych Dziekan przyjmuje rolę koordy-
natora postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacyjnego) na wydziale. 

5. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji; 
 pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawiera-

jącego listę oraz dane kandydatów; 
 podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego; 
 zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego; 
 przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego; 
 przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów; 
 nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK; 
 zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego; 
 podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego przez Senat limitu przyjęć; 
 sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy 

rankingowe, EN-1 i inne); 
 przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów wraz z całą doku-

mentacją do Działu Spraw Studenckich. 
6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie indywidualnych odwołań kandyda-

tów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwoła-
nia należy 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 
 

Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy. 
 

§ 9 
 

1. Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na 
I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez nich świadectwo 
dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju wystawienia tego świa-
dectwa albo też do świadectwa jest dołączone zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, 
szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju potwierdzające uprawnienie ubiegania się o przyjęcie 
na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno 
być dołączone jego polskie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja 
dokonana przez kuratorium oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest 
łącznie z oryginałem lub duplikatem świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą. Nie wymagają 



 4 

nostryfikacji świadectwa dojrzałości, które są uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzyna-
rodowej. 

2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może 
ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymuje się zalegalizowanym lub opa-
trzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą 
uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, a następ-
nie uznanym (zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 
uzyskanych za granicą) za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów 
wyższych. 
Do dyplomu zagranicznego kandydat powinien załączać kopie dokumentów pozwalających ocenić 
przebieg i czas trwania studiów przetłumaczonych na język polski (np. suplement do dyplomu, wykaz 
przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument). 

3. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 paździer-
nika 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.). 

4. Kandydaci na studia wymienieni w ust.1, 2 zobowiązani są do złożenia dokumentów w terminie 
podanym przez Uczelnię. 

 

§ 10 
 

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

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się 
przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do In-
ternetu z możliwością drukowania dokumentów.  
Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elek-
tronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w 
terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. 

3. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję 
Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć w 
ciągu 5 dni następujące dokumenty:  
 wydrukowany i podpisany formularz podania, 
 kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 
 kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu), 
 kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
 dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia, 
 dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, 
 kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z 

kopią suplementu (oryginał do wglądu), 
4. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umiesz-

czonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dal-
szym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście 
rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingo-
wej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i 
hasła.  
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Załącznik Nr 1 
Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia AJD w 
Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 

 

 

KRYTERIA  KWALIFIKACJI  NA  STUDIA  W  ROKU  AKADEMICKIM  2015/2016 
W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

 
 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY 
 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 
kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” 
kryterium - zakres 

Bezpieczeństwo  
narodowe 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 bezpieczeństwo państwa 

 bezpieczeństwo międzynarodowe 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy oraz jeden przedmiot do 
wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia 
 

Filologia polska 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 dziennikarska 

 edytorsko-redaktorska (tylko na 
studiach stacjonarnych) 

 komunikacja kulturowa i media 

 nauczycielska  
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów:  

 język polski (najwyższa ocena ze świadec-
twa dojrzałości);  

 język obcy (najwyższa ocena ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej lub świadectwa 
dojrzałości);  

 jeden wskazany przez kandydata przedmiot 
(najwyższa ocena ze świadectwa ukończe-
nia szkoły średniej lub świadectwa dojrzało-
ści) 

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

Filologia specjalność:  

 

Filologia angielska 
studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalizacje:  

 nauczycielska (nauczanie języka 
angielskiego) 

 tłumaczenia i języki specjalistyczne 
 
(wybór specjalizacji pod koniec I roku) 

 

 tłumaczeniowa z rozszerzonym 
lektoratem języka chińskiego 

 
(wybór specjalizacji podczas rekrutacji) 
 

konkurs świadectw – najwyższa ocena z języka 
angielskiego, uzyskana na świadectwie ukoń-
czenia 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 – (wynik uzy-
skany na egzaminie maturalnym; poziom pod-
stawowy albo rozszerzony –  poziom rozsze-
rzony premiowany przelicznikiem 2) z przed-
miotu język angielski 
 
w przypadku braku oceny z języka angielskiego 
na świadectwie ukończenia szkoły średniej i 
dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku 
angielskim 
 
 

Filologia specjalność: 

 

Filologia germańska 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalizacje: 

 nauczycielska (nauczanie języka 
niemieckiego) 

 tłumaczenia i języki specjali-
styczne 

konkurs świadectw – najwyższa ocena z języka 
niemieckiego, uzyskana na świadectwie ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości 
 
w przypadku braku oceny z języka niemieckie-
go na świadectwie ukończenia szkoły średniej i 
dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku 
niemieckim 
 
w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z 
języka niemieckiego na świadectwie dojrzałości 

konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzy-
skany na egzaminie maturalnym; poziom pod-
stawowy albo rozszerzony –  poziom rozsze-
rzony premiowany przelicznikiem 2) z przed-
miotu język niemiecki 
 
w przypadku braku oceny z języka niemieckie-
go na świadectwie ukończenia szkoły średniej i 
dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku 
niemieckim 
 
w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej 
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 język niemiecki w obszarach 
zawodowych  
 

(wybór specjalizacji pod koniec I roku) 

 

 tłumaczeniowa z rozszerzonym 
lektoratem języka chińskiego 

 
(wybór specjalizacji podczas rekrutacji) 
 
 

 
 
Dla kandydatów na studia niestacjonarne bez 
znajomości języka niemieckiego w postępowa-
niu kwalifikacyjnym będzie brana pod uwagę 
ocena z języka polskiego i języka nowożytnego. 
Warunkiem podjęcia studiów niestacjonarnych 
dla kandydatów bez znajomości języka nie-
mieckiego jest uczestnictwo w dodatkowym 
płatnym kursie językowym realizowanym w 
dodatkowych terminach przez cały okres stu-
diów. Uruchomienie kursu będzie możliwe w 
przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób. 
 

kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z 
języka niemieckiego na świadectwie dojrzałości 
 
Dla kandydatów na studia niestacjonarne bez 
znajomości języka niemieckiego w postępowa-
niu kwalifikacyjnym będzie brana pod uwagę 
ocena z języka polskiego i języka nowożytnego. 
Warunkiem podjęcia studiów niestacjonarnych 
dla kandydatów bez znajomości języka nie-
mieckiego jest uczestnictwo w dodatkowym 
płatnym kursie językowym realizowanym w 
dodatkowych terminach przez cały okres stu-
diów. Uruchomienie kursu będzie możliwe w 
przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób. 
 

Historia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
Studia stacjonarne 
specjalności: 

 antropologia historyczna  

 archiwistyczna 

 nauczycielska  

 krajoznawczo-turystyczna 

 militarioznawstwo 

 rekonstrukcja historyczna 
 

(wybór specjalności po semestrze 2) 
 
Studia niestacjonarne 
specjalność: 

 archiwistyczna 
 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy nowożytny, historia lub inny 
przedmiot wskazany przez kandydata (WOS, 
geografia lub inny przedmiot o profilu humani-
stycznym ew. nauk społecznych) 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny, historia lub inny przedmiot wskaza-
ny przez kandydata (WOS, geografia lub inny 
przedmiot o profilu humanistycznym ew. nauk 
społecznych) 
 

Kulturoznawstwo  
europejskie 
(studia stacjonarne pierwszego 
stopnia - 3 letnie) 
 
specjalność: 

 dziedzictwo kulturowe regionu – 
turystyka kulturowa 

  kulturoznawstwo krajów Wielkiej 
Brytanii 

 kulturoznawstwo w obszarze nie-
mieckojęzycznym  

 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów:  

 język polski (najwyższa ocena ze świadec-
twa dojrzałości);  

 język obcy (najwyższa ocena ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej lub świadectwa 
dojrzałości);  

 jeden wskazany przez kandydata przedmiot 
(najwyższa ocena ze świadectwa ukończe-
nia szkoły średniej lub świadectwa dojrzało-
ści) 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy, 
jeden wskazany przez kandydata przedmiot 
 

Politologia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 europejska 

 społeczno-polityczna 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia 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 egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.  
 

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Filologia specjalność:  

 

Filologia angielska 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 

 

specjalizacje:  

 dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub inna 
filologia obca, 

 na studia kwalifikowani są: 
1. absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angiel-

ska (na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie ukończenia studiów I stopnia 
sporządzona zostanie lista rankingowa) 

2. absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach innych niż 
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 literaturoznawstwo z elementami kulturo-
znawstwa 

 językoznawstwo teoretyczne i stosowane 
 
(wybór specjalizacji na początku 1 semestru) 
 
W trakcie studiów istnieje możliwość realizacji 
dodatkowego fakultatywnego modułu kształcenia 
nauczycieli: nauczanie języka angielskiego we 
wszystkich typach szkół i placówek 
Fakultatywny moduł to moduł możliwy do realizacji w 
ramach limitu 30 punktów ECTS. Moduł zawiera treści 
związane z kształceniem nauczycieli języka angielskie-
go. Kierowany jest wyłącznie do absolwentów studiów I 
stopnia filologii angielskiej, którzy uzyskali uprawnienia 
do nauczania języka angielskiego na I i II etapie eduka-
cyjnym 

 

filologia angielska na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, 
podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punk-
tów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% 
punktów) 
 
 

Filologia specjalność: 

 

Filologia germańska 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 
 
specjalizacje: 

 literaturoznawstwo z elementami kulturo-
znawstwa 

 językoznawstwo teoretyczne i stosowane 
 

(wybór specjalizacji na początku 1 semestru) 
 
W trakcie studiów istnieje możliwość realizacji 
dodatkowego fakultatywnego modułu kształcenia 
nauczycieli: nauczanie języka niemieckiego we 
wszystkich typach szkół i placówek 
Fakultatywny moduł to moduł możliwy do realizacji w 
ramach limitu 30 punktów ECTS. Moduł zawiera treści 
związane z kształceniem nauczycieli języka niemieckie-
go. Kierowany jest wyłącznie do absolwentów studiów I 
stopnia filologii germańskiej, którzy uzyskali uprawnie-
nia do nauczania języka niemieckiego na I i II etapie 
edukacyjnym 

 

 dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia germańska lub inna 
filologia obca, 

 na studia kwalifikowani są: 
1. absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia ger-

mańska (na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie ukończenia studiów 
pierwszego stopnia sporządzona zostanie lista rankingowa) 

2. absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach innych niż 
filologia germańska na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemiec-
kim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% 
punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej 
(50% punktów) 

 
 

Filologia polska 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 
 
specjalności: 

 dziennikarska  

 komunikacja kulturowa i media  

 logopedia oświatowa (tylko na studiach 
stacjonarnych) 

 nauczycielska  
 
 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magister-
skich  

 
 
w przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami kierunku filologia polska obowią-
zuje zaliczenie w trybie indywidualnym wybranych bloków przedmiotów kierunkowych ze 
studiów I stopnia. 
 
w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej kandydaci, którzy nie ukończyli spe-
cjalności nauczycielskiej na I stopniu obowiązuje program wyrównawczy (zaliczenie 
modułu pedagogicznego ze studiów I stopnia). 
 
o przyjęcie na specjalność logopedia oświatowa mogą ubiegać się absolwenci studiów 
I stopnia wszystkich kierunków nauczycielskich oraz absolwenci następujących kierun-
ków pedagogicznych: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, oligofre-
nopedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. 
 

Historia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 

 
Studia stacjonarne 
specjalności: 

 antropologia historyczna  

 archiwistyczna 

 krajoznawczo-turystyczna 

 militarioznawstwo 

 nauczycielska 

 rekonstrukcja historyczna 
 

(wybór specjalności  podczas rekrutacji) 
 
Studia niestacjonarne  
specjalność: 

 archiwistyczna 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie historii lub innych kierunków 
 
 
 
w przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami kierunku historia obowiązuje 
zaliczenie w trybie indywidualnym wybranych przedmiotów kierunkowych I stopnia oraz 
wybranych przedmiotów specjalnościowych według programu wyrównawczego 
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Politologia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 
 

specjalności: 

 geopolityka i konflikty w stosunkach mię-
dzynarodowych 

 polityka bezpieczeństwa państwowego i 
międzynarodowego 

 polityka i wielokulturowość 
 
(wybór na początku 1 semestru) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z politologii lub innych kierunków 
studiów I stopnia a w szczególności europeistyki, stosunków międzynarodowych, 
dziennikarstwa, historii, prawa, socjologii, administracji, bezpieczeństwa narodo-
wego, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, ekonomii, fi-
lologii polskiej i filologii obcych, polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania, fi-
lozofii – dla absolwentów innych kierunków studiów niż politologia, przewiduje się 
konieczność zaliczenia programu wyrównawczego, obejmującego różnice progra-
mowe (efekty kształcenia w zakresie: nauki o państwie i prawie, nauki o polityce, 
współczesna myśl polityczna, współczesne systemy polityczne ) 

 
w przypadku dużej liczby kandydatów podstawą do przyjęcia na studia będzie ranking 
średnich uzyskanych w toku studiów I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen 
uzyskanych w toku studiów I stopnia) 
 

 

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 
 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 
kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” 
kryterium - zakres 

Biologia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 biologia środowiskowa 

 nauczycielska (biologia - nauczanie 
przyrody) 

 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (najwyższe 
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 nowożytny 
 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany 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 nowożytny 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 

Biotechnologia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (najwyższe 
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 nowożytny 
 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany 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 nowożytny 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 

Chemia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie  
i studia inżynierskie 3,5 letnie) 
 
Studia stacjonarne 3 letnie 
specjalności: 

 analityka środowiskowa i żywności, 

 chemia biopolimerów i biomateria-
łów, 

 chemia leków, 

 chemia podstawowa, 

 specjalizacja nauczycielska: che-
mia - nauczanie przyrody 

 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 
 

Studia niestacjonarne 3 letnie  
specjalność: 

 chemia podstawowa 
 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (najwyższe 
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 nowożytny 
 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 
 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany 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 nowożytny 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
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Studia stacjonarne - inżynierskie  
3,5 letnie  
specjalności: 

 analityka i kontrola procesów che-
micznych 

 chemia nowych materiałów 
 
(wybór specjalności po 4 semestrze) 

Fizyka 
(studia stacjonarne pierwszego stop-
nia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 akustyka i realizacja dźwięku 

 bezpieczeństwo jądrowe i ochrona 
radiologiczna 

 fizyka medyczna 

 nanotechnologia 

 nauczycielska-nauczanie przyrody 
w szkole podstawowej 
 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie konkursu świadectw 
dojrzałości – średnia ważona z trzech 
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec-
twa 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 nowożytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

 konkurs świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie konkursu świadectw 
dojrzałości – średnia ważona z trzech 
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzami-
nie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany 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 nowożytny 

 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 

Informatyka 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - studia inżynier-
skie 3,5 letnie) 
 
specjalności: 

 grafika komputerowa i multimedia 

 inżynieria oprogramowania 
 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie konkursu świadectw 
dojrzałości – średnia ważona z trzech 
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec-
twa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fi-
zyka lub chemia lub biologia lub geografia  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowożytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

 konkurs świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie konkursu świadectw 
dojrzałości – średnia ważona z trzech 
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzami-
nie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany 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 nowożytny 

 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 

Innowacyjne technologie  

i nowoczesne materiały
* 

(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - studia inżynier-
skie 3,5 letnie) 

 
specjalności: 

 virtual prototyping  

 nano- i bioinnowacje w materiałach  

 
 
(wybór specjalności po 4 semestrze) 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia ważo-
na z trzech przedmiotów (najwyższe 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 nowożytny 
 
 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany 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 nowożytny 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 

Inżynieria  
bezpieczeństwa 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - studia inżynier-
skie 3,5 letnie) 
 
specjalność: 

 bezpieczeństwo pracy i środowiska 

 zarządzanie bezpieczeństwem i 
higieną pracy 

 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (najwyższe 
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 nowożytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

 konkurs świadectw dojrzałości 

 w przypadku gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzy-
skane 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 nowożytny 

 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
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Matematyka  
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia – 3,5 letnie) 

 
specjalności: 

 informatyczna 

 specjalizacja nauczycielska  
 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie konkursu świadectw 
dojrzałości – średnia ważona z trzech 
przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec-
twa dojrzałości): 
W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fi-
zyka lub chemia lub biologia lub geografia  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowożytny 

 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

 konkurs świadectw dojrzałości 

 w przypadku gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywa-
ne są stosownie do listy rankingowej two-
rzonej na podstawie 
konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzy-
skane 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 nowożytny 

 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 

Ochrona środowiska 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
Studia stacjonarne 3 letnie 
specjalności: 

 ekoanalityka 

 biologiczne aspekty ochrony śro-
dowiska 

 

(wybór specjalności po 4 semestrze) 
 
Studia niestacjonarne 3 letnie  
specjalność: 

 ochrona środowiska 
 

Studia stacjonarne - inżynierskie  
3,5 letnie  
specjalności: 

 biotechnologia w ochronie środowi-
ska 

 czyste technologie 
 
(wybór specjalności po 4 semestrze) 
 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (najwyższe 
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 nowożytny 
 
 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

konkursu świadectw dojrzałości – średnia 
ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany 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 nowożytny 
 
wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz 
 

*po uzyskaniu zgody MNiSW na otwarcie kierunku 

 

 
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Biotechnologia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 

 
specjalności: 

 biotechnologia drobnoustrojów 

 biotechnologia środowiska 

 biotechnologia żywności 
 
(wybór specjalności w czasie rekrutacji) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii lub posiadanie 
kwalifikacji I stopnia (uzyskany tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub 
magistra inżyniera) oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania 
kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, kandydat w szczególno-
ści: 
- posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii umożliwiającą 

zrozumienie podstaw teoretycznych oraz interpretację zjawisk przebiegających 
w przyrodzie,  

- posiada znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w bio-
technologii oraz podstawową wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biochemii, 
fizjologii i genetyki dotyczącą funkcjonowania organizmów,  

- zna podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i aparaturę pozwala-
jące na wykorzystanie materiału biologicznego w biotechnologii,  

- ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów 
w zakresie biotechnologii oraz umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumen-
tacji wyników,  

- ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technologicznych aspektów 
biotechnologii.  

 średnia ocen ze studiów I stopnia 
 
W przypadku braku formalnego potwierdzenia części kompetencji osoby posiadające 
kwalifikacje I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli możliwe 
jest uzupełnienie brakujących kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności przez zali-
czenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. 
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Chemia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 
 
Studia stacjonarne 
specjalności: 

 analityka środowiskowa i żywności 

 chemia nowych materiałów 

 chemia podstawowa 

 specjalizacja nauczycielska - nauczanie 
chemii 

 
Studia niestacjonarne  
specjalność: 

 chemia podstawowa 
 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub innych kierunków I 
stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacje I stopnia (uzyskany tytuł za-
wodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) oraz posiadanie 
kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego 
stopnia na tym kierunku, kandydat w szczególności: 
- posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii fizycznej, 

nieorganicznej, organicznej, biochemii, chemii materiałów i technologii che-
micznej w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,  

- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, rozdzielania, 
analizowania składu i określania struktury związków chemicznych 
z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,  

- zna zasady BHP, racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów oraz 
przepisy prawne w zakresie zarządzania chemikaliami, 

- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji 
wyników eksperymentu chemicznego. 

 średnia ocen ze studiów I stopnia 
 
W przypadku braku formalnego potwierdzenia części kompetencji osoby posiadające 
kwalifikacje I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli możliwe 
jest uzupełnienie brakujących kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności przez zali-
czenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. 
 

Fizyka 
(studia stacjonarne drugiego stopnia  
- 2 letnie) 
 

specjalności: 

 akustyka i układy audio 

 biofotonika 

 nanofizyka i nanomateriały (studia mię-
dzynarodowe w języku polskim i an-
gielskim z dyplomem Uniwersytetu Le 
Mans we Francji) 

 nauczycielska (nauczanie fizyki) 

 fizyka medyczna 
 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 
 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych lub 
technicznych oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształ-
cenia na kierunku fizyka studia II stopnia, kandydat w szczególności: 

- posiada ogólną wiedzę z zakresu podstaw fizyki i matematyki. 

- zna podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie 

- samodzielnie zdobywa i przekazuje wiedzę 

- posiada umiejętność wykonywania i przeprowadzania analizy prostych pomia-
rów fizycznych 

Inżynieria bezpieczeństwa 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia – 1,5 roku) 
 

specjalności: 

 bezpieczeństwo środowiska 

 bezpieczeństwo techniczne 
 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa lub 
innego kierunku studiów co najmniej I-go stopnia oraz posiadanie niżej określonych 
kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II-
go stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, w szczególności 

- wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiająca zrozumienie oraz 
formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich, 

- wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, 

- wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania metod analitycznych, symu-
lacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych za-
dań inżynierskich, 

- umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników ekspe-
rymentu oraz zadania o charakterze projektowym, 

- wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technik informa-
tycznych niezbędną do obsługi narzędzi informatycznych, 

- wiedzę i umiejętności związane z aspektami pozatechnicznymi, w tym środowi-
skowymi, ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi niezbędne do rozwiązywa-
nia zadań inżynierskich. 

 średnia ocen ze studiów I stopnia 
 
Osoby, które dotychczas nie uzyskały wymaganych dla danego kierunku studiów dru-
giego stopnia efektów kształcenia mogą być przyjęte na te studia, jeżeli możliwe jest 
uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych przez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 
punktów ECTS. 
 

Ochrona Środowiska 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 
 
Studia stacjonarne 
specjalności: 

 ekoturystyka 

 ekoanalityka 

 ochrona przyrody 
 
Studia niestacjonarne  
specjalność: 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie ochrony środowiska lub posiada-
nie kwalifikacji I stopnia (uzyskany tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra 
lub magistra inżyniera) oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowa-
nia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, kandydat w szcze-
gólności: 
- posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii i chemii umożliwiającą 

zrozumienie podstaw teoretycznych, interpretację zjawisk przebiegających w 
przyrodzie oraz analizę danych w ochronie środowiska,  

- posiada wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień i problemów z zakresu 
ekologii i ochrony przyrody oraz zasad zrównoważonego rozwoju, 

- opisuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w geosferze, 
hydrosferze i atmosferze oraz identyfikuje antropogeniczne zmiany i zagrożenia 
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 ekoturystyka 

 ochrona przyrody 
 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

środowiska, 
- rozróżnia i stosuje podstawowe technologie ochrony środowiska i techniki jego 

odnowy, 
- zna zasady organizowania i funkcjonowania monitoringu środowiska oraz pro-

cedury oceny oddziaływania na środowisko, interpretuje ich wyniki, 
- zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne dotyczące ochrony środowi-

ska oraz posiada wiedzę i umiejętność analizy systemów zarządzania środowi-
skiem. 

 średnia ocen ze studiów I stopnia 
 
W przypadku braku formalnego potwierdzenia części kompetencji osoby posiadające 
kwalifikacje I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli możliwe 
jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności przez zaliczenie 
zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS 
. 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 
kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” 
kryterium - zakres 

Administracja 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy i trzeci dowolny przedmiot 
zdawany na maturze; 
 
 
 
w przypadku równej sumy ocen końcowych z 
wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności 
przyjęć decyduje wyższa ocena z języka pol-
skiego 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny i dowolny przedmiot zdawany na 
maturze; 
 
w przypadku równej sumy ocen końcowych z 
wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności 
przyjęć decyduje wyższa ocena z języka pol-
skiego 

Analityka i kreatywność 
społeczna 
(studia stacjonarne pierwszego stop-
nia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 diagnoza i konsulting społeczny 

 coaching i procesy doradcze 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świa-
dectwa ukończenia szkoły średniej i świadec-
twa dojrzałości): język polski, język obcy oraz 
jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka, infor-
matyka, chemia, fizyka, biologia 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia 
z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony; poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem „2”): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wybo-
ru: historia, geografia, wiedza o społeczeń-
stwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka 
z astronomią, biologia 

Filozofia 
(studia stacjonarne pierwszego stop-
nia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 filozofia 

 filozofia z komunikacją społeczną 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy oraz jeden przedmiot do 
wyboru: historia, geografia, wiedza o społe-
czeństwie, matematyka, informatyka, chemia, 
fizyka, biologia 
 
w przypadku równej sumy ocen końcowych z 
wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności 
przyjęć decyduje wyższa ocena z języka pol-
skiego 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, informatyka, chemia, fizyka 
z astronomią, biologia 
 
w przypadku równej sumy ocen końcowych 
z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejno-
ści przyjęć decyduje wyższa ocena z języka 
polskiego 
 

Zarządzanie 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

 
specjalność: 
  zarządzanie przedsiębiorstwem 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy, oraz jeden przedmiot do 
wyboru: historia, geografia, wiedza o społe-
czeństwie, matematyka, informatyka, chemia, 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia 
z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wybo-



 13 

 zarządzanie w ochronie zdrowia 

 zarządzanie finansami przedsię-
biorstw 

 zarządzanie sprzedażą i dystrybucją 

 zarządzanie potencjałem ludzkim 

 przedsiębiorczość i rozwój własnego 
przedsiębiorstwa 

 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

fizyka, biologia ru: historia, geografia, wiedza o społeczeń-
stwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka 
z astronomią, biologia 

 

 
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Administracja 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 
 
specjalność: 
  administracja samorządowa 

 administracja kontroli i ochrony prawnej 

1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które 
uzyskały tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym 
kierunku studiów.  

2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji na studia kończące się uzyskaniem tytułu magi-
stra mają kandydaci będący absolwentami tego samego kierunku, z tytułem zawodo-
wym licencjata.  

3. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem 
przez absolwenta efektów kształcenia zbliżonych dla danego kierunku (tj. efektów 
kształcenia z zakresu nauk społecznych lub efektów międzyobszarowych z zakresu 
nauk społecznych i humanistycznych).  

4. Osoby, które w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskały efektów kształce-
nia wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą 
być przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku administra-
cja, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętno-
ści poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punk-
tów ECTS (zgodnie z modułami kształcenia opisanymi w uchwale). 
 

Filozofia 
(studia stacjonarne drugiego stopnia  
- 2 letnie) 

 

1. Na studia stacjonarne  II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł 
magistra, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierun-
ku studiów.  

2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji na studia kończące się uzyskaniem tytułu 
magistra mają kandydaci będący absolwentami tego samego kierunku, z tytułem 
zawodowym licencjata.  

3. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem 
przez absolwenta efektów kształcenia zbliżonych dla danego kierunku (tj. efektów 
kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych).  

4. Osoby, które w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskały efektów kształ-
cenia wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, 
mogą być przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku fi-
lozofia, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy i umie-
jętności poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 
30 punktów ECTS (zgodnie z modułami kształcenia opisanymi w uchwale). 
 

 

 

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 
 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI* 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 
kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” 
kryterium - zakres 

Fizjoterapia 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy oraz jeden przedmiot do 
wyboru: biologia, chemia, fizyka  
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: 
biologia, fizyka, chemia  
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Pedagogika 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
 
wybór specjalności po 1 semestrze 
studiów (na podstawie średniej ocen 
za 1 semestr) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i dojrzałości): język 
polski, język obcy nowożytny oraz jednego 
przedmiotu do wyboru: historia, biologia, wie-
dza o społeczeństwie, geografia, matematyka 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia, matematyka 
 

Praca socjalna 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia 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 eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: 
historia, biologia, WOS, geografia, matematy-
ka; 
 

Turystyka i rekreacja 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

 konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyższe oceny ze świa-
dectwa ukończenia szkoły średniej i dojrza-
łości): język polski, język obcy; oraz jeden 
przedmiot do wyboru: biologia, geografia, 
historia, wiedza o społeczeństwie 

 ocena stanu zdrowia - dokonana poprzez 
badania lekarsko-wydolnościowe. Na ba-
dania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: moczu, OB, morfologii 
krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG. 

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

 ocena stanu zdrowia - dokonana poprzez 
badania lekarsko-wydolnościowe. Na ba-
dania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: moczu, OB, morfologii 
krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG. 
 

Wychowanie fizyczne 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

 
 
(wybór specjalności po 3 semestrze) 

 

 konkurs świadectw – średnia z trzech 
przedmiotów (najwyższe oceny ze świa-
dectwa ukończenia szkoły średniej i doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz je-
den przedmiot do wyboru: biologia, che-
mia, fizyka z astronomią, geografia, histo-
ria, wiedza o społeczeństwie 

 ocena stanu zdrowia - dokonana poprzez 
badania lekarsko-wydolnościowe. Na ba-
dania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: moczu, OB, morfologii 
krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG. 

 

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

 ocena stanu zdrowia - dokonana poprzez 
badania lekarsko-wydolnościowe. Na ba-
dania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: moczu, OB, morfologii 
krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG. 
 

* Wykaz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów i warunki wyboru specjalności znajdują się w obowią-

zujących programach studiów 

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI* KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Pedagogika 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 
 
 
(wybór specjalności po 1 semestrze ) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magi-
sterskich na kierunku pedagogika – specjalności z oferty Wydziału  

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magi-
sterskich na kierunkach humanistycznych i społecznych pokrewnych do pedagogiki 
(ostateczne ustalenie czy dany dyplom może być uznany należeć będzie do decy-
zji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o uzyskane efekty kształcenia  na 
studiach I stopnia) 
 

Praca socjalna** 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magi-
sterskich na kierunkach praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, pedagogika  
oraz na kierunkach społecznych 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magi-
sterskich na kierunkach społecznych, humanistycznych oraz społeczno-prawnych 

 

Wychowanie fizyczne 
(studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia - 2 letnie) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia dla absolwentów kierunków stu-
diów: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia (w przypadku 
absolwentów kierunków: turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia – studia na spe-
cjalnościach nienauczycielskich z obowiązkowym uzupełnieniem efektów kształce-
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(wybór specjalności po 1 semestrze) 

nia w zakresie standardów kształcenia wg. programu wyrównawczego). 

 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 

* wykaz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów i warunki wyboru specjalności znajdują się w obowiązujących 

programach studiów 

** po uzyskaniu zgody MNiSW na otwarcie kierunku 

 

 

 

WYDZIAŁ SZTUKI 
 
 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 
kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” 
kryterium - zakres 

Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuki  
muzycznej 
(studia stacjonarne pierwszego  
stopnia - 3 letnie) 
 
specjalizacje: 

 prowadzenie zespołów muzycznych 

 muzyka rozrywkowa 
 
(wybór specjalizacji po 3 semestrze) 

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego; ojczystego (dla obcokrajow-
ców); podstawowego (w przypadku matury 
międzynarodowej) (10%) 
 

 sprawdzian predyspozycji słuchowych i 
manualnych kandydata (50)% 
 

 prezentacja zróżnicowanego programu na 
wybranym instrumencie (preferowany for-
tepian) lub wykonanie utworu wokalnego z 
towarzyszeniem fortepianu (40%) 

 

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego; ojczystego (dla obcokrajow-
ców); podstawowego (w przypadku matury 
międzynarodowej) (10%) 
 

 sprawdzian predyspozycji słuchowych 
i manualnych kandydata (50%) 

 

 prezentacja zróżnicowanego programu na 
wybranym instrumencie (preferowany for-
tepian) lub wykonanie utworu wokalnego 
z towarzyszeniem fortepianu (40%) 

Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuk  
plastycznych 
(studia stacjonarne pierwszego 
stopnia - 3 letnie) 
 
specjalność: 

 kreacja wizualna 
 
specjalizacje: 

 malarstwo 

 grafika 

 fotografia 

 rzeźba 

 komunikat wizualny - multimedia 
intermedia 

 
(wybór specjalizacji po 4 semestrze) 
 

 ocena z egzaminu dojrzałości  z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%)  
 

 autoprezentacja kandydata z wykorzysta-
niem dowolnej formy prezentacji prac pla-
stycznych (90%) do wyboru: 
- rozmowa kwalifikacyjna połączona z 

przeglądem prac, 
- sprawdzian praktyczny – martwa natura 

(technika dowolna), 
- przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ 

drogą elektroniczną 
 

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%)  
 

 autoprezentacja kandydata z wykorzysta-
niem dowolnej formy prezentacji prac pla-
stycznych (90%) 
- rozmowa kwalifikacyjna połączona z 

przeglądem prac , 
- sprawdzian praktyczny – martwa natura 

(technika dowolna), 
- przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ 

drogą elektroniczną 
 

Fotografia i kreacja  
przekazu* 
(studia stacjonarne pierwszego  
stopnia - 3 letnie) 
 
specjalizacje:  

 fotografia – obrazowanie cyfrowe, 
fotografia klasyczna  

 komunikat wizualny – grafika  prze-
strzeni społecznej 

 komunikat wizualny – grafika wy-
dawnicza i ekranowa 

 komunikat wizualny – intermedia, 

 komunikat wizualny – multimedia 

 
(wybór specjalizacji po 4 semestrze)  
 

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%)  
 

 prezentacja prac plastycznych kandydata 
w dowolnej technice (90%) 

 

 ocena z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%)  
 

 prezentacja prac plastycznych kandydata 
w dowolnej technice  (90%)  
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Grafika 
(studia stacjonarne pierwszego  
stopnia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 grafika warsztatowa 

 grafika użytkowa 
 
 
 
 
 
(wybór specjalności po 4 semestrze) 

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%)  
 

 autoprezentacja kandydata z wykorzysta-
niem dowolnej formy prezentacji prac pla-
stycznych (90%) do wyboru: 
- rozmowa kwalifikacyjna połączona z 

przeglądem prac, 
- sprawdzian praktyczny – martwa natura 

(technika dowolna), 
- przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ 

drogą elektroniczną 
-  

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%) 
 

 autoprezentacja kandydata z wykorzysta-
niem dowolnej formy prezentacji prac pla-
stycznych (90%)* 
- rozmowa kwalifikacyjna połączona z 

przeglądem prac, 
- sprawdzian praktyczny – martwa natura 

(technika dowolna), 
- przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ 

drogą elektroniczną 

Malarstwo 
(studia stacjonarne pierwszego  
stopnia – 3,5 letnie) 

 
specjalizacja: 

 malarstwo sztalugowe 

 ocena z egzaminu dojrzałości  z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%) 
 

 autoprezentacja kandydata z wykorzysta-
niem dowolnej formy prezentacji prac pla-
stycznych (90%) do wyboru: 
- rozmowa kwalifikacyjna połączona z 

przeglądem prac , 
- sprawdzian praktyczny – martwa natura 

(technika dowolna), 
- przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ 

drogą elektroniczną. 
-  

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol-
skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) 
lub podstawowego (w przypadku matury 
międzynarodowej) (10%) 
 

 autoprezentacja kandydata z wykorzysta-
niem dowolnej formy prezentacji prac pla-
stycznych (90%)* 
- rozmowa kwalifikacyjna połączona z 

przeglądem prac , 
- sprawdzian praktyczny – martwa natura 

(technika dowolna), 
- przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ 

drogą elektroniczną. 

Muzyka i animacja 
artystyczna* 
(studia stacjonarne pierwszego  
stopnia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 management muzyczny 

 muzyka rozrywkowa 
 

 
(wybór specjalności po 3 semestrze)  
 

 ocena z egzaminu dojrzałości  z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku ma-
tury międzynarodowej) (10%) 
 

 sprawdzian predyspozycji słuchowych 
kandydata (50%) 

 

 prezentacja zróżnicowanego programu na 
dowolnym instrumencie lub zróżnicowane-
go programu wokalnego (40%) 

 wynik z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokrajow-
ców) lub podstawowego (w przypadku matu-
ry międzynarodowej) (10%)  
 

 sprawdzian predyspozycji słuchowych 
kandydata (50%) 
 

 prezentacja zróżnicowanego programu na 
dowolnym instrumencie lub zróżnicowanego 
programu wokalnego (40%) 

* po uzyskaniu zgody MNiSW na otwarcie kierunku 

 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej 
(studia stacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie) 
 

specjalizacja: 

 animacja i upowszechnianie kultury muzycz-
nej 

 

 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) 
oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego 
stopnia na tym kierunku. Kompetencje kandydata weryfikowane są podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej. Kandydat w szczególności posiada: 
- wiedzę ogólnomuzyczną, 
- wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się głosem, 
- umiejętności w zakresie śpiewu oraz kształcenia słuchu, 
- umiejętności w zakresie gry na fortepianie lub innym instrumencie muzycznym lub 
dyrygowania. 
Kandydat ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. 

 
W przypadku braku formalnego potwierdzenia części wymaganych efektów kształcenia, 
osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub innych studiów wyższych) 
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie braku-
jących efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
przez  zaliczenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 
punktów ECTS. 
 

Edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych 
(studia stacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie) 
 

specjalność: 

 kreacja wizualna 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych lub innych studiów wyższych. Kandydat powinien: 
1. posiadać kompetencje pozwalające na studiowanie na kierunku Edukacja ar-

tystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia, to jest:  

 umiejętność sprawnego konstruowania wypowiedzi ustnej lub pisemnej 
na temat twórczości plastycznej oraz własnych zainteresowań sztuką 

 wiedzę ogólną na temat sztuki i kultury współczesnej 
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 umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych 
oraz predyspozycje potrzebne do ich wyrażenia, 

 umiejętność posługiwania się właściwą techniką i technologią w trakcie 
realizacji prac artystycznych 

 umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań 
innych osób oraz podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i 
etycznych aspektów związanych z własną działalnością 

 przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego.  

2. posiadać zestaw prac plastycznych (obiektów oryginalnych  lub w postaci za-
pisu cyfrowego) ujętych w formie portfolio, prezentacji multimedialnej lub tecz-
ki z pracami plastycznymi 

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac 
 
W przypadku braku formalnego potwierdzenia części wymaganych efektów kształcenia, 
osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub innych studiów wyższych) 
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie braku-
jących efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
przez zaliczenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 
punktów ECTS. 

Grafika 
(studia stacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie) 
 

specjalności: 

 grafika użytkowa 

 grafika warsztatowa 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika lub uzyskały tytuł zawo-
dowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera oraz posiadają kompe-
tencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na 
kierunku grafika. Kandydat w szczególności: 
- posiada wiedzę i umiejętności wypowiedzi artystycznej w obszarze sztuki, 
- posiada podstawy wykształcenia warsztatowego (grafika, rysunek, nowe media 

w sztuce), 
- sprawnie konstruuje wypowiedź ustną (lub pisemną) na temat twórczości pla-

stycznej oraz własnych zainteresowań sztuką, 
- posiada zasób ogólnej wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej, 
- przestrzega w swym postępowaniu oraz działalności twórczej zasad etyki za-

wodowej, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. 
  

W przypadku braku formalnego potwierdzenia części wymaganych efektów kształcenia 
osoby, które ukończyły studia I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stop-
nia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych przez  zaliczenie dodatkowych zajęć dydaktycz-
nych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. 
 

Malarstwo 
(studia stacjonarne drugiego stopnia  
- 1,5 roku) 
 

1. specjalność: 

 malarstwo sztalugowe 
specjalizacja: 

 malarstwo i klasyczne techniki malarskie 

 malarstwo i multimedia; 
2. specjalność: 

 malarstwo w architekturze i urbanistyce 
/specjalizacja: malarstwo i malarstwo w archi-
tekturze i urbanistyce/ 

 

(wybór specjalizacji od 1-go semestru) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku malarstwo lub dyplom ukończe-
nia studiów I stopnia (uzyskały tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub 
magistra inżyniera) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na 
studiach drugiego stopnia na kierunku malarstwo, kandydat w szczególności: 

- posiada wiedzę i umiejętności wypowiedzi artystycznej w obszarze malarstwa 

- posiada podstawy wykształcenia warsztatowego (malarstwo sztalugowe, ma-
larstwo ścienne, rysunek, nowe media w sztuce) 

- sprawnie konstruuje wypowiedź ustną (lub pisemną) na temat twórczości pla-
stycznej oraz własnych zainteresowań sztuką 

- posiada zasób ogólnej wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej 

- przestrzega w swym postępowaniu oraz działalności twórczej zasad etyki za-
wodowej, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. 

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac (100%) 
 
W przypadku braku formalnego potwierdzenia części wymaganych efektów kształcenia  
osoby posiadające kwalifikacje I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stop-
nia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych przez  zaliczenie dodatkowych zajęć dydaktycz-
nych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. 
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Załącznik Nr 2 
Do warunków rekrutacji na I rok  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia w AJD w Częstochowie w  roku akademic-
kim 2015/2016 

 

 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu 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 pierwszego 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 świadec-
twa dojrzałości na liczbę % punktów według poniższej tabeli z wyłączeniem kierunków edukacja arty-
styczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, 
malarstwo:  

 

ocena  %  punktów 

7 - Excellent  100 

6 - Very good 85 

5 - Good 70 

4 - Satisfactory 50 

3 - Mediocre 30 
 

4. Egzamin maturalny 2005 i lata następne 
 

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. 
„nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podsta-
wowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2. 
 
Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru: 
 

jako średnią arytmetyczną 
 

n

PNPNPN
SN n


....21

 

 

lub średnią ważoną 
 

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 
w – poszczególne przedmioty 
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5. Egzamin dojrzałości „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 niżej podanego wzoru: 
 

jako średnią arytmetyczną 
 

n

PSPSPS
SS n


...21

 

 
lub średnią ważoną 

 

nn PSwPSwPSKwSS  ...221  

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

6. Na kierunku: biotechnologia, chemia, inżynieria bezpieczeństwa i ochrona środowiska studia drugie-
go stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) o przyjęciu decyduje średnia ocen (w zaokrągleniu 
do 0,5) ze studiów pierwszego stopnia. Średnią ocen przelicza się na punkty według poniższej 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, specjalno-
ści. 

 

9. Kandydat, który na egzaminie maturalnym nie zdawał przedmiotu wymaganego w kryteriach kwalifi-
kacji uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. 

 

9. Na kierunek filologia, specjalność filologia germańska na studia niestacjonarne w przypadku wyczer-
pania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z języka niemieckiego na świa-
dectwie dojrzałości. 

 

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

 

11. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: 
filologia germańska maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Zentrale 
Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches, Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdi-
plom (GDS). 

 

12. W przypadku braku oceny z języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dojrzałości – doty-
czy tzw. „starej matury” na kierunek filologia odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna: 

 na specjalność: filologia angielska – z języka angielskiego 
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 na specjalność filologia germańska – z język niemieckiego. 
 

13. Na kierunku administracja studia drugiego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne osoby, które w 
wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskały efektów kształcenia wymaganych od kandydatów 
na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne 
II stopnia na kierunku administracja, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z zakresu 
wiedzy i umiejętności poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 
punktów ECTS z niżej wymienionych modułów kształcenia: 
-  postępowania administracyjnego (15 godzin wykładów – zaliczenie na ocenę, 30 godzin ćwiczeń 

– zaliczenie na ocenę, 5 ECTS) 
- prawa administracyjnego (45 godzin wykładów – zaliczenie na ocenę, 30 godzin ćwiczeń – zali-

czenie na ocenę, 8 ECTS) 
- konstytucyjnego systemu organów państwa (30 godzin wykładów – zaliczenie na ocenę, 30 go-

dzin ćwiczeń – zaliczenie na ocenę, 6 ECTS) 
- podstaw prawoznawstwa (30 godzin wykładów – zaliczenie na ocenę, 30 godzin ćwiczeń – zali-

czenie na ocenę, 6 ECTS) 
Osoby te mogą uzupełnić efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, realizu-
jąc wskazane przedmioty ze studiów I stopnia. Wskazane przedmioty student winien zaliczyć do za-
kończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze studiów II stopnia. 

 

14. Na kierunku filozofia studia drugiego stopnia studia stacjonarne osoby, które w wyniku ukończenia 
studiów I stopnia nie uzyskały efektów kształcenia wymaganych od kandydatów na dany kierunek 
studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kie-
runku filozofia, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętno-
ści poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS z ni-
żej wymienionych modułów kształcenia: 
- Historia filozofii starożytnej wykład 30 godz.- zaliczenie na ocenę+ ćwiczenia 30 godz. – zalicze-

nie na ocenę 6 ECTS 
- Historia filozofii nowożytnej I wykład 30 godz.- zaliczenie na ocenę+ ćwiczenia 30 godz. – zali-

czenie na ocenę 5 ECTS 
- Historia filozofii nowożytnej II wykład 30 godz.- zaliczenie na ocenę+ ćwiczenia 30 godz. – zali-

czenie na ocenę 5 ECTS 
- Ontologia wykład 30 godz.- zaliczenie na ocenę+ ćwiczenia 30 godz. – zaliczenie na ocenę 6 

ECTS 
- Epistemologia wykład 30 godz.- zaliczenie na ocenę+ ćwiczenia 30 godz. – zaliczenie na ocenę 

5 ECTS 
- Analiza pojęć i problemów filozoficznych 3 ECTS ćwiczenia 15 godz. – zaliczenie na ocenę  
Osoby te mogą uzupełnić efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, realizu-
jąc wskazane przedmioty ze studiów I stopnia. Wskazane przedmioty student winien zaliczyć do za-
kończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze studiów II stopnia. 

 

15. Na kierunku pedagogika studia pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) przy wybo-
rze specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja przedszkolna i wczesnosz-
kolna moduł z językiem obcym pod koniec pierwszego semestru rozmowa kwalifikacyjna ukierunko-
wana na poprawność wymowy i uzdolnienia muzyczne.  

 

16. Na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) przy wyborze 
specjalności : edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (oraz edukacja przedszkolna i wczesnosz-
kolna moduł z językiem obcym) przyjmowani są kandydaci po w/w specjalności ukończonej na I 
stopniu (moduł A lub moduł z j. obcym)) oraz po innych specjalnościach (moduł B). Pod koniec 
pierwszego semestru dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na moduł B odbędzie się rozmo-
wa kwalifikacyjna ukierunkowana na poprawność wymowy i uzdolnienia muzyczne.  

 

17. Na kierunku pedagogika studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) ostateczne 
ustalenie czy dany dyplom może być uznany należeć będzie do decyzji Wydziałowej Komisji Rekru-
tacyjnej w oparciu o uzyskane efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia. 

 

18. Na kierunku wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest odpowiedni stan zdrowia 
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oceniony poprzez badania lekarsko-wydolnościowe. Na badania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: morfologii krwi, moczu, OB, poziomu cukru we krwi oraz EKG. 

 
19. Na kierunku wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

wszyscy przyjęci na I rok studiów muszą wykazać się umiejętnością pływania. Do zajęć z wymienio-
nego przedmiotu będą mogli przystąpić jedynie studenci, którzy wcześniej (na I semestrze) wykażą 
się umiejętnością przepłynięcia dystansu 50 m techniką dowolną. Konsekwencją braku ww. umiejęt-
ności będzie konieczność odbycia dodatkowych, płatnych zajęć wyrównawczych. 

 

20. Na kierunku wychowania fizyczne studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) wa-
runkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest odpowiedni stan zdrowia 
oceniony poprzez badania lekarsko-wydolnościowe. Na badania kandydat zgłasza się z aktualnymi 
wynikami badań: moczu, OB, morfologii krwi, poziomu cukru we krwi oraz EKG.  

 

21. Na kierunku wychowania fizyczne studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne: 
 Kandydaci posiadający tytuł trenera dyscypliny sportowej, aktualną mistrzowską, lub I klasę spor-

tową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 10 pkt. 
 Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, ratownika WOPR, GOPR lub 

TOPR, tytuł menedżera sportu, aktualną II klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski 
związek sportowy, otrzymują dodatkowo 5 pkt. 

 W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej można uzyskać maksymalnie 
10 punktów 

 Na podstawie sumy uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego 
ustalana jest lista rankingowa. Maksymalna ilość punktów rankingowych wynosi 50. 

 

22. Na kierunku wychowania fizyczne studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w 
przypadku absolwentów kierunków: turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia – studia na specjalno-
ściach nienauczycielskich z obowiązkowym uzupełnieniem efektów kształcenia w zakresie standar-
dów kształcenia wg programu wyrównawczego) 

 

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

 

24. Na kierunkach pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, malarstwo:  
a) w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości 
ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”: 
 

skala ocen 1-6 
Ocena na świadectwie dojrzałości Liczba punktów rekrutacyjnych 

6 100 

5 90 

4 70 

3 50 

2 35 

 

skala ocen 2-5 
Ocena na świadectwie dojrzałości Liczba punktów rekrutacyjnych 

5 100 

4,5 90 

4 70 

3,5 50 

3 35 

 
b) wyniki uzyskane z matury międzynarodowej (IB) – stosuje się następujące przeliczenia ocen ze 
świadectwa dojrzałości na liczbę punktów według poniższego zestawienia:  
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Liczba punktów na maturze IB Liczba punktów rekrutacyjnych 

1 0 

2 30 

3 44 

4 58 

5 72 

6 86 

7 100 

 

przedmioty zdawane na egzaminie IB na poziomie wyższym (HL) odpowiadają egzaminowi no-
wej matury zdawanemu na poziomie rozszerzonym. Premiowane są przelicznikiem razy 2; 

 

25. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia pierwszego stopnia na wynik 
postępowania kwalifikacyjnego składa się średnia ważona uzyskana z kolejnych etapów kwalifikacyj-
nych. Liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wy-
licza się na podstawie wzoru: 

 
gdzie: 
P – ogólna liczba punktów 
X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) 
Y – sprawdzian predyspozycji słuchowych  i manualnych kandydata 
Z – prezentacja zróżnicowanego programu na instrumencie/preferowany fortepian/lub wykonanie utworu wokal-

nego z towarzyszeniem fortepianu 
 

26. Na kierunku muzyka i animacja artystyczna* studia pierwszego stopnia na wynik postępowania kwali-
fikacyjnego składa się średnia ważona uzyskana z kolejnych etapów kwalifikacyjnych. Liczbę punk-
tów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wylicza się na pod-
stawie wzoru: 

 
gdzie: 
P – ogólna liczba punktów 
X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) 
Y – sprawdzian predyspozycji słuchowych kandydata 
Z – prezentacja zróżnicowanego programu na dowolnym instrumencie lub zróżnicowanego programu wokalnego  

 

27. Na kierunkach studiów pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 
grafika, malarstwo, fotografia i kreacja przekazu* liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandy-
data i jego miejscu na liście rankingowej wylicza się na podstawie wzoru: 

 

 
gdzie: 
P – ogólna liczba punktów 
X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) 
Y – wynik autoprezentacji kandydata  

 

28. Na studiach drugiego stopnia na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 
grafika, malarstwo ocena z dyplomu nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na 
liście rankingowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje rozmowa kwalifikacyjna połą-
czona z przeglądem prac. 

 

29. Na studiach drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ocena z 
dyplomu nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na liście rankingowej o wyniku 
postępowania kwalifikacyjnego decyduje rozmowa kwalifikacyjna. 

 

30. W przebiegu postępowania kwalifikacyjnego należy uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów na 
studia, będących osobami niepełnosprawnymi: 
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 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosowuje tryb przyjmowania dokumentacji do możliwości i 
ograniczeń osób z niepełnosprawnością. Kandydaci z niepełnosprawnością przechodzą takie 
samo postępowanie kwalifikacyjne jak pozostali kandydaci. Kandydat z niepełnosprawnością 
powinien podczas składania dokumentów na wybrany kierunek studiów powiadomić o swoich po-
trzebach znaczących dla postępowania kwalifikacyjnego oraz trybu studiów WKR oraz Pełno-
mocnika Rektora AJD ds. Osób z Niepełnosprawnością. 

 Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w 
porozumieniu z komisją oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej) postępowania 
rekrutacyjnego w stosunku do osób z niepełnosprawnością w odniesieniu do ich indywidualnych 
potrzeb. 

 Forma pomocy osobom z niepełnosprawnością (w zależności od potrzeb kandydata) w zakresie 
całego procesu postępowania rekrutacyjnego, może być ustalona z wydziałową komisją rekruta-
cyjną za pośrednictwem sekretarza komisji oraz Pełnomocnika Rektora AJD ds. Osób z Niepeł-
nosprawnością, po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności. 

 

30. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół dla każdego kandydata oddziel-
nie. 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. 

 

31. Do protokołu należy wpisać w zależności 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 ważoną); 
e) wyniki egzaminu praktycznego; 
f) ocenę końcową z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego; 
g) ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych ma-

gisterskich; 
h) średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia. 
 

32. 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. 

 

33. Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw doj-
rzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze „starą” i „nową” maturą proporcjonalnie do liczby 
kandydatów ze „starą” i „nową” maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na po-
szczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc na listach rezerwo-

wych oddzielnie dla starej i nowej matury. 
 

34. Liczba kandydatów ze „starą” i „nową” maturą określana procentowo jest zaokrąglana w górę do licz-
by całkowitej. 

 

35. 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 za-
wiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. 


