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Załącznik Nr 1 
Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia AJD 
w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019 
 

 

 

KRYTERIA  KWALIFIKACJI  NA  STUDIA  W  ROKU  AKADEMICKIM  2018/2019 
W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

 
 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY 
 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

 

KIERUNKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

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

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

Prawo* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
magisterskie - 5 letnie) 
 
 

 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów: język polski, język obcy oraz jednego 
przedmiotu do wyboru: matematyka, historia, 
wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, fi-
lozofia, język łaciński i kultura antyczna 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów: 

 język polski (wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym: poziom podstawowy premio-
wany przelicznikiem 0,25; poziom rozsze-
rzony premiowany przelicznikiem 0,45) 

 język obcy nowożytny) 

 jeden przedmiot do wyboru: matematyka, hi-
storia, wiedza o społeczeństwie, geografia, 
fizyka, filozofia, język łaciński i kultura an-
tyczna (wyniki uzyskane na egzaminie matu-
ralnym: poziom podstawowy premiowany 
przelicznikiem 0,15; poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 0,35 

 

*    po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 

 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 

KIERUNKI / 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 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy i trzeci do-
wolny przedmiot zdawany na maturze 
 
 
w przypadku równej sumy ocen końcowych 
z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejno-
ści przyjęć decyduje wyższa ocena z języka 
polskiego 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony – poziom rozszerzony premio-
wany 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 i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 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 wybrany przez 
kandydata 
 
 

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 no-
wożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wy-
brany przez kandydata 
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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 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społe-
czeństwie, geografia 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru: historia, wiedza o społeczeństwie, geo-
grafia 
 

Dziennikarstwo i kultura 
mediów 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
  
specjalność: 

 media regionalne 

 dziennikarstwo internetowe 
 
 (wybór specjalności po 2 semestrze) 

konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów:  

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

 język obcy (najwyższa ocena ze świadec-
twa ukończenia szkoły średniej lub świa-
dectwa dojrzałości);  

 jeden przedmiot wskazany przez kandydata 
(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 premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy oraz jeden przedmiot wskazany przez 
kandydata 
 

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

 dziennikarska 

 edytorsko-redaktorska 

 nauczycielska  

 podstawy i praktyka pisania 

 film i realizacja obrazu filmowego 

 teatr i animacja kultury widowisk 
 
Studia niestacjonarne 
Specjalności: 

 dziennikarska 

 nauczycielska  
 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 

konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów:  

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

 język obcy (najwyższa ocena ze świadec-
twa ukończenia szkoły średniej lub świa-
dectwa 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 premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy oraz jeden wskazany przez kandydata 
przedmiot 

Filologia specjalność:  

 

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

 nauczycielska (nauczanie języka an-
gielskiego) 

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

 
Studia stacjonarne 
specjalizacja:  

 tłumaczeniowa z rozszerzonym lekto-
ratem języka: chińskiego; niemiec-
kiego; rosyjskiego; francuskiego 

 
(wybór specjalizacji podczas rekrutacji) 
 

konkurs świadectw – najwyższa ocena z ję-
zyka angielskiego, uzyskana na świadectwie 
ukończenia szkoły średniej i świadectwie doj-
rzałości 
 
w przypadku braku oceny z języka angiel-
skiego na świadectwie ukończenia szkoły 
średniej i świadectwie dojrzałości – rozmowa 
kwalifikacyjna w języku angielskim 
 
w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z 
języka angielskiego 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 angielski 
 
w przypadku braku oceny z języka angiel-
skiego na świadectwie ukończenia szkoły śred-
niej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwali-
fikacyjna w języku angielskim 
 
w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z 
języka angielskiego na świadectwie dojrzałości 
 

Filologia specjalność: 

 

Filologia germańska
 

(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
 

specjalizacje dla filologii  

germańskiej
 1

: 

 nauczycielska (nauczanie języka 
niemieckiego) 

 tłumaczenia i języki specjalistyczne 

 język niemiecki w obszarach zawo-
dowych  

 
(wybór specjalizacji pod koniec I roku) 
 

1. 
konkurs świadectw – najwyższa ocena z ję-
zyka niemieckiego, uzyskana na świadectwie 
ukończenia szkoły średniej i świadectwie doj-
rzałości 
 
w przypadku braku oceny z języka niemiec-
kiego na świadectwie ukończenia szkoły śred-
niej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwali-
fikacyjna w języku niemieckim 
 
w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z 
języka niemieckiego na świadectwie dojrzało-
ści 
 

1. 
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 niemiec-
kiego na świadectwie ukończenia szkoły śred-
niej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwali-
fikacyjna w języku niemieckim 
 
w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane osoby z oceną z 
języka niemieckiego na świadectwie dojrzało-
ści 
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specjalizacje dla filologii germań-

skiej (kształcenie od podstaw).2:  

 język niemiecki zawodowy z językiem 
hiszpańskim 

 język niemiecki zawodowy z językiem 
angielskim 
 

 (wybór specjalizacji pod koniec I roku) 
 

2. 
konkurs świadectw – najwyższa ocena z ję-
zyka obcego, uzyskana na świadectwie ukoń-
czenia szkoły średniej i świadectwie dojrzało-
ści 
 
 
kandydaci nie mają obowiązku posiadania 
oceny z języka niemieckiego na świadectwie 
ukończenia szkoły średniej i świadectwie doj-
rzałości 
 
 

2. 
konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzy-
skany na egzaminie maturalnym) z przedmiotu 
język obcy nowożytny 
 
 
kandydaci nie mają obowiązku posiadania 
oceny z języka niemieckiego na świadectwie 
ukończenia szkoły średniej i świadectwie doj-
rzałości 
 
 

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

 filozofia nauczycielska 

 filozofia z komunikacją społeczną 

 filozofia teoretyczna 
 

 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 
 
 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru: historia, geografia, wie-
dza o społeczeństwie, matematyka, informa-
tyka, chemia, fizyka, biologia 
 
w przypadku równej sumy ocen końcowych 
z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejno-
ści przyjęć decyduje wyższa ocena z języka 
polskiego 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru: historia, geografia, wiedza o społeczeń-
stwie, matematyka, informatyka, chemia, fi-
zyka, biologia 
 
w przypadku równej sumy ocen końcowych 
z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejno-
ści przyjęć decyduje wyższa ocena z języka 
polskiego 
 

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

 antropologia historyczna  

 archiwistyczna 

 historia narodów słowiańskich 

 krajoznawczo-turystyczna 

 militarioznawstwo 

 nauczycielska  

 regionalistyka 

 rekonstrukcja historyczna 
 

(wybór specjalności po semestrze 2) 

 
Studia niestacjonarne 
specjalność: 

 archiwistyczna 
 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): historia, język polski oraz jeden 
przedmiot wskazany przez kandydata  
 
 

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

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

 dziedzictwo kulturowe regionu – tury-
styka kulturowa 

  film i realizacja obrazu filmowego 

 teatr i animacja kultury widowisk 

 kreacje światów gier 
 
(wybór specjalności po 2 semestrze) 

konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów:  

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

 język obcy (najwyższa ocena ze świadec-
twa ukończenia szkoły średniej lub świa-
dectwa dojrzałości);  

 jeden przedmiot wskazany przez kandydata 
(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 premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy oraz jeden przedmiot wskazany przez 
kandydata 
 

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 
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 egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru: historia, wiedza o społeczeństwie, geo-
grafia 
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Rachunkowość i podatki 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
 
 

 
 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru wskazany przez kandy-
data: historia, wiedza o społeczeństwie, geo-
grafia, ekonomia. 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia 
z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru wskazany przez kandydata: wiedza o 
społeczeństwie, geografia, ekonomia. 
 

 
 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

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

 administracja ochrony i kontroli praw-
nej 

 
 
 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

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

2. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez ab-
solwenta efektów kształcenia zbliżonych dla danego kierunku (tj. efektów kształcenia z za-
kresu nauk społecznych lub efektów międzyobszarowych z zakresu nauk społecznych i hu-
manistycznych).  

3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego 
kierunku, z tytułem zawodowym licencjata.  

4. Osoby, które w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskały efektów kształcenia wyma-
ganych od kandydatów I stopnia na kierunku administracja, mogą być przyjęte na studia II 
stopnia na kierunku administracja, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z za-
kresu wiedzy i umiejętności poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w ramach płatnego pro-
gramu wyrównawczego, które należy zaliczyć do zakończenia sesji egzaminacyjnej na III 
semestrze studiów II stopnia. 

Bezpieczeństwo narodowe 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 
specjalności: 

 bezpieczeństwo militarne 

 ochrona i obrona interesów państwa 
 
(wybór na początku 1 semestru) 
 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub 
innych kierunków studiów, a w szczególności: europeistyki, stosunków międzynarodowych, 
dziennikarstwa, historii, prawa, socjologii, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, eko-
nomii, polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania  – dla absolwentów innych kierunków 
studiów niż bezpieczeństwo narodowe, przewiduje się konieczność zaliczenia płatnego pro-
gramu wyrównawczego  

 
w przypadku dużej liczby kandydatów podstawą do przyjęcia na studia będzie średnia ocen uzy-
skanych w toku studiów wyższych (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w toku stu-
diów) 

Filologia specjalność:  

 

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

specjalizacje:  

  językoznawstwo teoretyczne i stoso-
wane 

 literaturoznawstwo z elementami kul-
turoznawstwa 

 nauczanie języka angielskiego we 
wszystkich typach szkół i placówek  
(wyłącznie dla absolwentów studiów I stop-
nia filologii angielskiej, którzy uzyskali 
uprawnienia do nauczania angielskiego na 
I i II etapie edukacyjnym) 

 tłumaczenia i języki specjalistyczne 

 tłumaczeniowa z rozszerzonym lekto-
ratem z języka chińskiego, 

 specjalistyczny język angielski w za-
rządzaniu* 

 

 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub na każdym innym 
kierunku 

 absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska, obowiązuje 
rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje ję-
zykowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magi-
sterskiej (50% punktów) 

 
 
absolwenta studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska obowiązuje zalicze-
nie płatnego programu wyrównawczego 
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Filologia specjalność: 

 

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

 językoznawstwo teoretyczne i stoso-
wane 

 literaturoznawstwo z elementami kul-
turoznawstwa 

 nauczanie języka niemieckiego we 
wszystkich typach szkół i placówek  
(wyłącznie dla absolwentów studiów I stop-
nia filologii germańskiej, którzy uzyskali 
uprawnienia do nauczania niemieckiego na 
I i II etapie edukacyjnym) 

 tłumaczenia i języki specjalistyczne 
 specjalistyczny język niemiecki w za-

rządzaniu 

 
 
 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia germańska lub na każdym innym 
kierunku 

 absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia germańska, obowiązuje 
rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim, podczas której oceniane będą kompetencje ję-
zykowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magi-
sterskiej (50% punktów) 

 
 
absolwenta studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia germańska obowiązuje zali-
czenie płatnego programu wyrównawczego 
 
 
 

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

Studia stacjonarne 
specjalności: 

 dziennikarska1)  

 praktyka pisania – krytyka literacka  

 logopedia oświatowa2)  

 nauczycielska3) 
 

Studia niestacjonarne 
specjalności: 

 dziennikarska  

 nauczycielska  
 

(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich  
 
 
w przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku filologia polska, 
obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów I 
stopnia), 
 
1) w przypadku wyboru specjalności dziennikarskiej absolwentów studiów I stopnia, którzy nie 

ukończyli tej specjalności na studiach I stopnia, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zalicze-
nie przedmiotu gatunki dziennikarskie), 
 
2) o przyjęcie na specjalność logopedia oświatowa mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia 

wszystkich kierunków nauczycielskich oraz absolwenci następujących kierunków/specjalności pe-
dagogicznych: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika, pe-
dagogika specjalna, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna 
 
3) w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej absolwentów studiów I stopnia, którzy nie 

ukończyli specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia, obowiązuje płatny program wyrów-
nawczy (zaliczenie modułu: psychologiczno–pedagogicznego i dydaktycznego ze studiów I stop-
nia), 
 

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

 
specjalności: 

 filozofia nauczycielska 

 filozofia nowych mediów 

 filozofia teoretyczna 
 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 
 
 

 

1. dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich na kierunku filozo-
fia lub kierunków pokrewnych (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).  
 

Kandydaci, którzy w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskali efektów kształcenia wyma-
ganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęci na studia 
stacjonarne II stopnia na kierunku filozofia, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z 
zakresu wiedzy i umiejętności poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych (płatnego programu wyrów-
nawczego), które należy zaliczyć do zakończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze studiów II 
stopnia. 
 
Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego kie-
runku, z tytułem zawodowym licencjata.  
  

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

Studia stacjonarne 
specjalności: 

 antropologia historyczna  

 archiwistyczna 

 historia narodów słowiańskich 

 krajoznawczo-turystyczna 

 militarioznawstwo 

 nauczycielska 

 regionalistyka 

 rekonstrukcja historyczna 
 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 
Studia niestacjonarne  
specjalność: archiwistyczna 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich w zakresie historii 
lub innych kierunków 

 
 
w przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku historia, obowią-
zuje zaliczenie w trybie indywidualnym wybranych przedmiotów kierunkowych z I stopnia oraz wy-
branych przedmiotów specjalnościowych według płatnego programu wyrównawczego 
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Kultura w mediach  
i komunikacji 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 
specjalności: 

 teatr i promocja kultury widowisk  

 film i nowe media w komunikacji kul-
turowe  

 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich  
 

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

 

specjalności: 

 geopolityka i konflikty w stosunkach 
międzynarodowych 

 polityka bezpieczeństwa narodowego 
i  międzynarodowego  

 polityka i wielokulturowość 
 
(wybór na początku 1 semestru) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku politologia lub innych kierun-
ków studiów, a w szczególności: europeistyki, stosunków międzynarodowych, dziennikar-
stwa, historii, prawa, socjologii, administracji, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa 
wewnętrznego, ekonomii, polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania  –  dla absolwen-
tów innych kierunków studiów niż politologia, przewiduje się konieczność zaliczenia płatnego 
programu wyrównawczego. 

 
w przypadku dużej liczby kandydatów podstawą do przyjęcia na studia będzie średnia ocen  uzy-
skanych w toku studiów wyższych (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w toku stu-
diów) 

*    po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 
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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 

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

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzonej 
na podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze 
świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub 
matematyka lub informatyka  
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stu-
dia będą kierowani na badania lekarskie do le-
karza medycyny pracy. W przypadku ustale-
nia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia 
studiów, kandydat nie może ubiegać się o 
przyjęcie na ten kierunek studiów. 

 konkursu świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub 
matematyka lub informatyka 
W= 0,3 język polski lub matematyka 
W= 0,2 język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia 
będą kierowani na badania lekarskie do leka-
rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, 
że istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przyję-
cie na ten kierunek studiów. 

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, 

 chemia kosmetyków 

 ziołowe produkty naturalne 

 specjalizacja nauczycielska: chemia 
- nauczanie przyrody 

(wybór specjalności po 1 semestrze) 
 

Studia niestacjonarne  - 3 letnie  
specjalność: 

 chemia podstawowa 
 

Studia stacjonarne - inżynierskie 3,5 
letnie  
specjalności: 

 agrochemia 

 chemia nowych materiałów 
 
(wybór specjalności po 4 semestrze) 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  chemia lub biologia lub fizyka lub 
matematyka lub informatyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stu-
dia będą kierowani na badania lekarskie do le-
karza medycyny pracy. W przypadku ustale-
nia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia 
studiów, kandydat nie może ubiegać się o 
przyjęcie na ten kierunek studiów. 
 
 

 konkursu świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  chemia lub biologia lub fizyka lub 
matematyka lub informatyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia 
będą kierowani na badania lekarskie do leka-
rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, 
że istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przyję-
cie na ten kierunek studiów. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 
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Dietetyka 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 

specjalność: 

 dietetyka w gastronomii 

 poradnictwo żywieniowe 
 
 

(wybór specjalności po 4 semestrze) 
 
 
 

 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  chemia lub biologia lub matema-
tyka lub informatyka  
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stu-
dia będą kierowani na badania lekarskie do le-
karza medycyny pracy. W przypadku ustale-
nia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia 
studiów, kandydat nie może ubiegać się o 
przyjęcie na ten kierunek studiów. 

 konkursu świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  chemia lub biologia lub matematyka 
lub informatyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia 
będą kierowani na badania lekarskie do leka-
rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, 
że istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przyję-
cie na ten kierunek studiów. 

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

 akustyka i realizacja dźwięku 

 certyfikacja wyrobów medycznych  

 nanotechnologia 

 protetyka i ochrona słuchu 
 
 

(wybór specjalności po 1 semestrze) 
 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu świadectw doj-
rzałości – średnia ważona z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
dojrzałości): 
W= 0,5  fizyka lub matematyka lub chemia 
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 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na pod-
stawie konkursu – średnia ważona z trzech 
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym; poziom podstawowy albo roz-
szerzony –  poziom rozszerzony premiowany 
przelicznikiem 2): 
W= 0,5  fizyka lub matematyka lub chemia 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 

 technologie Webowe 
 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 

 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według  listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  matematyka lub informatyka lub fi-
zyka lub chemia  
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 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzonej 
na podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom podsta-
wowy albo rozszerzony –  poziom rozsze-
rzony premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  matematyka lub informatyka lub fi-
zyka lub chemia 
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: 

 design i wzornictwo przemysłowe 

 nano- i bioinnowacje w materiałach 

 virtual prototyping  

 

(wybór specjalności po 4 semestrze) 
 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  matematyka lub fizyka lub chemia 
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 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  matematyka lub fizyka lub chemia 
lub informatyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

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

specjalność: 

 bezpieczeństwo sanitarno-epidemio-
logiczne 

 zarządzanie bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy 

 
 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu  – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  matematyka lub fizyka lub chemia 
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 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  matematyka lub fizyka lub chemia 
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 multimediów* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - studia inżynier-
skie 3,5 letnie) 
 

specjalność: 

 reżyseria dźwięku 

 reżyseria obrazu 
 
 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  matematyka lub fizyka lub infor-
matyka 
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 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  matematyka lub fizyka lub informa-
tyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 
 

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

specjalność: 

 dietetyka w kosmetologii 

 wizaż i kreowanie wizerunku 

 wytwarzanie i marketing kosmetyków 
 
 

(wybór specjalności po 4 semestrze) 
 
 
 
 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  biologia lub chemia lub wiedza o 
społeczeństwie lub informatyka lub mate-
matyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stu-
dia będą kierowani na badania lekarskie do le-
karza medycyny pracy. W przypadku ustale-
nia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia 
studiów, kandydat nie może ubiegać się o 
przyjęcie na ten kierunek studiów. 

 konkursu świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  biologia lub chemia lub wiedza o 
społeczeństwie lub informatyka lub matema-
tyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia 
będą kierowani na badania lekarskie do leka-
rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, 
że istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przyję-
cie na ten kierunek studiów. 
 

Kryminalistyka i systemy  
bezpieczeństwa 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - studia 3-letnie) 
 

specjalność: 

 biometria i informatyka śledcza 

 chemia w kryminalistyce  
 
 

(wybór specjalności po 3 semestrze) 
 
 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  chemia lub fizyka lub informatyka 
lub matematyka 
W= 0,3  język polski lub wiedza o społe-
czeństwie 
W= 0,2  język obcy nowożytny 

 

 konkursu świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  chemia lub fizyka lub informatyka 
lub matematyka 
W= 0,3  język polski lub wiedza o społeczeń-
stwie 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
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Matematyka 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia – studia inżynier-
skie, 3,5 letnie) 

 
specjalności: 

 informatyczna 

 nauczycielska  
 
 

(wybór specjalności po 1 semestrze) 
 
 

 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5   matematyka lub informatyka lub 
fizyka lub chemia 
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 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzonej 
na podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom podsta-
wowy albo rozszerzony –  poziom rozsze-
rzony premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  matematyka lub informatyka lub fi-
zyka lub chemia 
W=0,3  język  polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

Pielęgniarstwo 
(studia stacjonarne  
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

 

 konkurs świadectw dojrzałości  

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony-
wane są według listy rankingowej tworzo-
nej na podstawie konkursu – średnia wa-
żona z trzech przedmiotów (najwyższe 
oceny ze świadectwa dojrzałości): 
W= 0,5  biologia lub chemia lub fizyka lub 
wiedza o społeczeństwie lub matematyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stu-
dia będą kierowani na badania lekarskie do le-
karza medycyny pracy. W przypadku ustale-
nia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia 
studiów, kandydat nie może ubiegać się o 
przyjęcie na ten kierunek studiów. 

 konkursu świadectw dojrzałości 

 w przypadku, gdy liczba kandydatów prze-
wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane 
są według listy rankingowej tworzonej na 
podstawie konkursu – średnia ważona z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): 
W= 0,5  biologia lub chemia lub fizyka lub 
wiedza o społeczeństwie lub matematyka 
W= 0,3  język polski lub matematyka 
W= 0,2  język obcy nowożytny 
(wynik egzaminu z matematyki może być 
uwzględniony jedynie raz) 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia 
będą kierowani na badania lekarskie do leka-
rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, 
że istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przyję-
cie na ten kierunek studiów. 
 

*    po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 
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STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

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

 
specjalności: 

 biotechnologia drobnoustrojów 

 biotechnologia żywności 
 
 
(wybór specjalności w czasie rekrutacji) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii lub posiadanie kwalifikacji 
I stopnia (uzyskały tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) 
oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym 
kierunku. Kandydat w szczególności: 
- 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 biotechnologii 

oraz podstawową wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i genetyki 
dotyczącą funkcjonowania organizmów,  

- zna podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i aparaturę pozwalające na wy-
korzystanie materiału biologicznego w biotechnologii,  

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

- ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technologicznych aspektów biotechno-
logii.  

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jakości 
Kształcenia dla kierunku biotechnologia. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Re-
krutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wynika-
jącym z harmonogramu rekrutacji. 
 
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów II stopnia 
efektów kształcenia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie bra-
kujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez zaliczenie płat-
nych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania 
 

 średnia ocen z ukończonych studiów 
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy.  W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kan-
dydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 

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

 analityka środowiskowa 

 chemia leków 

 chemia nowych materiałów 

 chemia podstawowa 

 specjalizacja nauczycielska - naucza-
nie chemii 

 
Studia niestacjonarne  
specjalność: 

 chemia podstawowa 
 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia 
(uzyskany tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) oraz posia-
danie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym 
kierunku. Kandydat w szczególności: 
- posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii fizycznej, nieorga-

nicznej, organicznej, biochemii, chemii materiałów i technologii chemicznej w zakresie po-
trzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,  

- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, rozdzielania, analizowa-
nia składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycz-
nych 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. 
 

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jakości 
Kształcenia dla kierunku chemia. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekruta-
cyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wynikającym 
z harmonogramu rekrutacji. 
 
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów II stopnia 
efektów kształcenia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie bra-
kujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez zaliczenie płat-
nych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania. 
 

 średnia ocen z ukończonych studiów 
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kan-
dydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 
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Fizyka 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 

specjalności: 

 akustyka i układy audio 
 nanofizyka i nanomateriały (studia 

międzynarodowe w języku polskim i 
angielskim z dyplomem Uniwersytetu 
Le Mans we Francji oraz AJD) 

 nauczycielska 

 physics and technology of amor-
phous and composite materials 
(specjalność prowadzona w języku angi-
elskim) 

 
(wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych lub tech-
nicznych oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na kie-
runku fizyka studia II stopnia. Kandydat w szczególności: 
- zna podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie 
- samodzielnie zdobywa i przekazuje wiedzę 
- posiada umiejętność wykonywania i przeprowadzania analizy prostych pomiarów fi-

zycznych 
 

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jakości 
Kształcenia dla kierunku fizyka. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekruta-
cyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wynikającym 
z harmonogramu rekrutacji. 
 
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów dru-
giego stopnia efektów kształcenia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest 
uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizo-
wania. 

 

 średnia ocen z ukończonych studiów 
 

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 kie-
runku studiów wyższych oraz posiadanie niżej określonych kwalifikacji i kompetencji niezbęd-
nych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeń-
stwa. Kandydat w szczególności posiada: 

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

- wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, 

- wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i 
eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, 

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

- wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technik informatycznych nie-
zbędną do obsługi narzędzi informatycznych, 

- wiedzę i umiejętności związane z aspektami pozatechnicznymi, w tym środowiskowymi, 
ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi niezbędne do rozwiązywania zadań inżynier-
skich. 

 

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jakości 
Kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w ter-
minie wynikającym z harmonogramu rekrutacji. 
 
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów dru-
giego stopnia efektów kształcenia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest 
uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  
przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizo-
wania. 

 

 średnia ocen z ukończonych studiów 
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STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

 

KIERUNKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

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

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej ma-
tury” 

kryterium - zakres 

Fizjoterapia* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia – 5-letnie) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, 
matematyka, geografia  
 
 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg-
zaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony pre-
miowany przelicznikiem 2): język polski, ję-
zyk obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do 
wyboru: biologia, fizyka, chemia, matema-
tyka, geografia 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą 
kierowani na badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że 
istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przy-
jęcie na ten kierunek studiów 

*    po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 

 
 
 
 

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 

Aktywność fizyczna osób 
starszych* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalność: 
 odnowa biologiczna 

 rekreacja ruchowa 
  
wybór specjalności po 2 semestrze stu-
diów  

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, 
matematyka, geografia  
 
 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą 
kierowani na badania lekarskie do lekarza me-
dycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist-
nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, 
kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na 
ten kierunek studiów 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru: biologia, fizyka, chemia, matematyka, 
geografia 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów 

Pedagogika 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalność: 
 doradztwo zawodowe i personalne 

 edukacja dorosłych i marketing spo-
łeczny 

 edukacja przedszkolna i wczesnosz-
kolna 

 możliwość wyboru dodatkowego 
„Modułu kwalifikacyjnego w zakresie 
wczesnego nauczania języka ob-
cego” 

 pedagogika opiekuńcza z resocjaliza-
cyjną 

 pedagogika opiekuńcza z wczesnym 
wspomaganiem rozwoju dziecka 

 terapia pedagogiczna 
 

wybór specjalności po 1 semestrze stu-
diów (na podstawie średniej ocen za 1 
semestr) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy nowożytny 
oraz jednego przedmiotu do wyboru: historia, 
biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, 
matematyka 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru: historia, biologia, wiedza o społeczeń-
stwie, geografia, matematyka 
 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 
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Praca socjalna 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 

specjalność: 

 case management  

 poradnictwo i wsparcie osób star-
szych z niepełnosprawnością i prze-
wlekle chorych,  

 praca z rodziną 
 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru: historia, biologia, wie-
dza o społeczeństwie, geografia, matematyka 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony – poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru: historia, biologia, wiedza o społeczeń-
stwie, geografia, matematyka 

Psychoprofilaktyka 
(studia stacjonarne  
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 

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

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony – poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wy-
boru: historia, biologia, wiedza o społeczeń-
stwie, geografia, matematyka 
 

Turystyka i rekreacja 
(studia stacjonarne  
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalność: 

 obsługa ruchu turystycznego 

 turystyka aktywna i specjalistyczna 
 
 

(wybór specjalności po 2 semestrze) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i świadectwa dojrzało-
ści): język polski, język obcy oraz jeden przed-
miot do wyboru: biologia, geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie 
 
 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 

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

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 

Wychowanie fizyczne 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalność nauczycielska: 
 specjalizacja w sporcie (w dyscyplinach 

sportowych do wyboru: piłka nożna, piłka 
siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, pod-
noszenie ciężarów lekkoatletyka, pływanie, 

gimnastyka, taekwondo, tenis, tenis sto-
łowy, narciarstwo, fitness) 

 specjalizacja: sprawność specjalna w 
służbach mundurowych 

 

wybór specjalności po 3 semestrze) 

 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej i świadectwa dojrzało-
ści): język polski, język obcy oraz jeden przed-
miot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geo-
grafia, historia, wiedza o społeczeństwie 

 
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premio-
wany przelicznikiem 2): język polski, język 
obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu do 
wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, hi-
storia, wiedza o społeczeństwie 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 
 

*    po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 
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STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI* KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Pedagogika 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 
specjalność: 

- asystentura rodziny i rodzina pie-
cza zastępcza 

- coaching kariery z doradztwem 

- edukacja przedszkolna i wcze-
snoszkolna – moduł A (dla absol-
wentów kierunku Pedagogika o tej 
samej specjalności na studiach 
pierwszego stopnia); edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna – 
moduł B (dla absolwentów kierunku 
Pedagogika o innych specjalno-
ściach na studiach pierwszego 
stopnia) 

 możliwość wyboru dodatkowego 
„Modułu kwalifikacyjnego w za-
kresie wczesnego nauczania ję-
zyka obcego” 

- geragogika  

- pedagogika opiekuńczo z socjote-
rapią 

- resocjalizacja z prewencją krymi-
nalną 

 terapia pedagogiczna 
 
(wybór specjalności po 1 semestrze ) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunkach humanistycznych i społecz-
nych pokrewnych do pedagogiki (ostateczne ustalenie czy dany dyplom może być uznany 
należeć będzie do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o uzyskane efekty 
kształcenia  na studiach I stopnia) 
 

 
W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów dru-
giego stopnia efektów kształcenia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest 
uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizo-
wania. 
 
 

Wychowanie fizyczne 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 
specjalność nauczycielska 
 specjalizacja w sporcie (w dyscyplinach 

sportowych do wyboru: piłka nożna, piłka 
siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, pod-
noszenie ciężarów lekkoatletyka, pływanie, 
gimnastyka, taekwondo, tenis, tenis sto-
łowy, narciarstwo, fitness) 

 specjalizacja: sprawność specjalna 
w służbach mundurowych 

 specjalizacja: trener personalny 

 
 
wybór specjalności po 1 semestrze) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia dla absolwentów kierunków studiów: wy-
chowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia (ostateczne ustalenie czy dany 
dyplom może być uznany, należeć będzie do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w 
oparciu o uzyskane efekty kształcenia  na studiach I stopnia) 

 
W przypadku absolwentów kierunków: turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia – studia na specjal-
nościach nienauczycielskich z obowiązkowym uzupełnieniem efektów kształcenia w zakresie stan-
dardów kształcenia wg. płatnego programu wyrównawczego).  
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie 
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 
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WYDZIAŁ SZTUKI 

 
 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI 

KRYTERIA KWALIFIKACJI 
Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej ma-

tury” 
kryterium - zakres 

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

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

 nauczycielska 

 ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego; lub ojczystego (dla obcokra-
jowców); podstawowego (w przypadku 
matury międzynarodowej) – 10% 
 

 sprawdzian predyspozycji słuchowych i 
manualnych kandydata – 50% 
 

 prezentacja zróżnicowanego programu 
na wybranym instrumencie (prefero-
wany fortepian) lub wykonanie utworu 
wokalnego z towarzyszeniem forte-
pianu – 40% 

 

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

 sprawdzian predyspozycji słuchowych i ma-
nualnych kandydata – 50% 
 

 prezentacja zróżnicowanego programu na 
wybranym instrumencie (preferowany forte-
pian) lub wykonanie utworu wokalnego z to-
warzyszeniem fortepianu – 40% 

Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuk  
plastycznych 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 

specjalność: 

 nauczycielska 
 

specjalizacje: 

 fotografia: 

 techniki tradycyjne 

 obrazowanie cyfrowe 

 grafika 

 komunikat wizualny:  

 grafika wydawnicza i plakat, 

 w przestrzeni publicznej 

 malarstwo: 

 ilustracja literatury dziecięcej, 

 techniki tradycyjne i na podłożach 
nietypowych 

 rzeźba: 

 mała forma rzeźbiarska, 

 w relacjach przestrzennych 
 

(wybór specjalizacji po 4 semestrze) 

 ocena z egzaminu dojrzałości  z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokra-
jowców) lub podstawowego (w przy-
padku matury międzynarodowej) – 10%  
 

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z 
przeglądem prac – prezentacja twórczo-
ści (prace wykonane z użyciem różnych 
technik plastycznych) kandydata – 90% 
lub 

 egzamin praktyczny – martwa natura 
(technika dowolna) – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac 
/portfolio/ drogą elektroniczną – 90% 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą 
kierowani na badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że 
istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przy-
jęcie na ten kierunek studiów. 
 

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

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglą-
dem prac – prezentacja twórczości (prace 
wykonane z użyciem różnych technik pla-
stycznych) kandydata – 90% 
lub 

 egzamin praktyczny – martwa natura (tech-
nika dowolna) – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac /port-
folio/ drogą elektroniczną – 90% 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero-
wani na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją prze-
ciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie 
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek 
studiów. 
 

Fotografia i kreacja  
przekazu wizualnego 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

 
specjalizacje: 

 fotografia: 

 użytkowa 

 kreacja przekazu autorskiego 

 komunikat wizualny I :  

 grafika wydawnicza, 

 w przestrzeni społecznej 

 komunikat wizualny II :  

 intermedia, 

 multimedia 
 

 

(wybór pracowni dyplomowej po 2 
 semestrze) 

 ocena z egzaminu dojrzałości  z języka 
polskiego lub ojczystego (dla obcokra-
jowców) lub podstawowego (w przy-
padku matury międzynarodowej) – 10%  
 

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z 
przeglądem prac – prezentacja twórczo-
ści (prace wykonane z użyciem różnych 
technik plastycznych także fotografia) 
kandydata – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac 
/portfolio/ drogą elektroniczną – 90% 
 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą 
kierowani na badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że 
istnieją przeciwwskazania do podjęcia stu-
diów, kandydat nie może ubiegać się o przy-
jęcie na ten kierunek studiów. 
 

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

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglą-
dem prac – prezentacja twórczości (prace 
wykonane z użyciem różnych technik pla-
stycznych także fotografia) kandydata – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac /port-
folio/ drogą elektroniczną – 90% 
 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero-
wani na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją prze-
ciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie 
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek 
studiów. 
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Grafika 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
specjalności: 

 grafika użytkowa 

 grafika warsztatowa 
 
 
(wybór specjalności po 4 semestrze) 

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

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z prze-
glądem prac – prezentacja twórczości 
(prace wykonane z użyciem różnych tech-
nik plastycznych) kandydata – 90% 
lub 

 egzamin praktyczny – martwa natura (tech-
nika dowolna) – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac 
/portfolio/ drogą elektroniczną – 90% 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 
 

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

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z prze-
glądem prac – prezentacja twórczości 
(prace wykonane z użyciem różnych tech-
nik plastycznych) kandydata – 90% 
lub 

 egzamin praktyczny – martwa natura (tech-
nika dowolna) – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac 
/portfolio/ drogą elektroniczną – 90% 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 
 

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

 
specjalność malarstwo sztalugowe 

 

 
 
 

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

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z prze-
glądem prac – prezentacja twórczości 
(prace wykonane z użyciem różnych tech-
nik plastycznych) kandydata – 90% 
lub 

 egzamin praktyczny – martwa natura (tech-
nika dowolna) – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac 
/portfolio/ drogą elektroniczną – 90% 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 
 

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

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z prze-
glądem prac – prezentacja twórczości 
(prace wykonane z użyciem różnych tech-
nik plastycznych) kandydata – 90% 
lub 

 egzamin praktyczny – martwa natura (tech-
nika dowolna) – 90% 
lub 

 możliwość przesłania reprodukcji prac 
/portfolio/ drogą elektroniczną – 90% 

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kie-
rowani na badania lekarskie do lekarza medy-
cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją 
przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandy-
dat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten 
kierunek studiów. 
 

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

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

specjalność nauczycielska: 

 specjalizacja animacja i upowszech-
nianie kultury muzycznej 

 

‒ dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) oraz kompe-
tencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kie-
runku. Kompetencje kandydata weryfikowane są podczas rozmowy 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 dyrygo-
wania. 
Kandydat ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. 

 
W przypadku braku uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć na I i II etapie kształcenia 
kandydat zobowiązany jest do ich uzupełnienia przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych 
określonych jako różnice programowe do zrealizowania. 
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Edukacja artystyczna  
w zakresie  
sztuk plastycznych 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 

specjalność: 

 kreacja wizualna 

 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla-
stycznych lub z innych kierunków studiów 

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac (100%) 
 
W przypadku braku uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć na I i II etapie kształcenia 
kandydat zobowiązany jest do ich uzupełnienia przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych 
określonych jako różnice programowe do zrealizowania. 
 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie 
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 
 

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

specjalności: 

 grafika użytkowa 

 grafika warsztatowa 
 

(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku grafika lub z innych kierunków studiów 

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac (100%) 
 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie 
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 
 
Od kandydata oczekiwane są: 

 NIEZALEŻNOŚĆ: 

 rozumienie potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie, 

 samodzielność w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwijania 
idei i formułowania krytycznej argumentacji 

UMIEJĘTNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA: 

 skuteczność wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych, 
a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycz-
nych  
i właściwej ich dokumentacji, 

 zdolność do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności, 

 zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, 

 zdolność do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okolicz-
ności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów. 

KRYTYCYZM: 

 umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, 

 refleksyjne podejście do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy. 
 

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

1. specjalność: 

 malarstwo sztalugowe 
specjalizacja: 

 malarstwo i klasyczne techniki ma-
larskie 

 malarstwo i multimedia; 
 

2. specjalność: 

 malarstwo w architekturze i urbani-
styce  

specjalizacja: 

 malarstwo  

 malarstwo w architekturze i urbani-
styce/ 

 

(wybór specjalności od 1-go semestru) 

 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku malarstwo lub z innych kierunków studiów 

 rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac (100%) 
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie 
może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 
 
Od kandydata oczekiwane są: 

 NIEZALEŻNOŚĆ: 

 rozumienie potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie, 

 samodzielność w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwijania 
idei i formułowania krytycznej argumentacji 

UMIEJĘTNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA: 

 skuteczność wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych, 
a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycz-
nych  
i właściwej ich dokumentacji, 

 zdolność do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności, 

 zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, 

 zdolność do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okolicz-
ności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów. 

KRYTYCYZM: 

 umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, 

 refleksyjne podejście do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy. 
 

 

 

 

 


