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Od wydawcy
W świe cie, któ ry co chwi lę nas za ska ku je 

(vi de pan de mia, woj na w Ukra inie) i zmu sza do dzia łań,
któ rych ni gdy wcze śniej nie po dej mo wa li śmy, ma tu ra po zo -
sta je wy da rze niem prze ło mo wym. Świat zmie nia się, ma tu -

ra tak że, a jed nak ten eg za min za cho wu je swo ją ran gę.
Dla te go war to, a na wet trze ba, do brze ją zdać.

W na szym In for ma to rze pod po wia da my, jak przy go to wać
się do eg za mi nu w no wej for mu le, któ ra wy ma ga zde cy do wa -

nie więcej pra cy, związa nej cho ciażby ze zna jo mo ścią obo -
wiąz ko wych lek tur. Ra dzi my tak że, jak wy bie rać stu dia, któ re

po zwo lą naj le piej roz wi nąć in dy wi du al ne pre dys po zy cje
i umożli wią zdo by cie pra cy ma rzeń. Bo sta ra mak sy ma: „Rób

to, co ko chasz, a nie prze pra cu jesz w ży ciu ani jed ne go dnia” wciąż jest ak tu al na.

Kil ka lat te mu za częli śmy lan so wać ha sło „Ma tu ra za czy na się we wrze śniu”, aby zmo -
bi li zo wać uczniów ostat nich klas li ce ów i tech ni ków do in ten syw nej pra cy od po cząt ku

ma tu ral ne go ro ku szkol ne go. W ro ku szkol nym 2022/23 (O ro ku ów!) ten apel wy da je się
szcze gól nie uza sad nio ny. Po wo dze nia na ma tu rze!
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Ni niej szy In for ma tor oraz za war te w nim tek sty sta no wią utwór w ro zu mie niu art. 1 ust. 1 usta wy z dnia 4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim i pra wach po krew nych (Dz. U. 2021.1062 t. j. z dnia 2021.06.14, da lej ja ko:
„Usta wa”) i po zo sta ją pod ochro ną Usta wy. Wy łącz ne pra wa au tor skie ma jąt ko we i oso bi ste przy słu gu ją Per spek ty wom oraz /lub ich au to rom i bez ich zgo dy za bro nio ne jest wszel kie ko pio wa nie, mo dy fi ka cje czy roz -
po wszech nia nie opu bli ko wa nych tu tek stów w ca ło ści czy części.
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MA TU RA 2023 w pi gułce
LICEA
Zmia ny 

• Język pol ski, eg za min pi sem ny: więcej ar ku szy do wy pełnie -
nia (2, a nie 1), dłuższy czas trwa nia (240 min, a nie 170 min),
ob szer niej sza li sta lek tur (40, a nie 13), dłuższe wy pra co wa nie
(300 wy ra zów, a nie 250), mniej punk tów do zdo by cia (60,
a nie 70), mniej te ma tów do wy bo ru przy pi sa niu wy pra co wa -
nia (2, a nie 3)

• Ma te ma ty ka, eg za min pi sem ny: dłuższy czas trwa nia (180
min, a nie 170 min), mo że być więcej za dań otwar tych (na -
wet 13), więcej za dań, za któ re można uzy skać 1-2 punk ty

• Język ob cy no wo żyt ny, eg za min pi sem ny: pod wyższe nie
ocze ki wa ne go śred nie go po zio mu bie gło ści języ ko wej (B1
i B1+, a nie A2+ i B1), więcej możli wych do zdo by cia punk tów
(60, a nie 50)

• Wra ca ją eg za mi ny ust ne – z języ ka pol skie go (ze staw 2 py tań,
z któ rych jed no lo so wa ne jest z pu li za dań jaw nych; czas na od -
po wiedź 15 min, mak sy mal na licz ba punk tów: 30) oraz z języ ka
ob ce go no wo żyt ne go (dla obu eg za mi nów ust nych próg zda nia
to 30%)

• Dla ab sol wen tów szkół/od dzia łów dwu języcz nych obo wiąz ko -
wy eg za min z języ ka ob ce go no wo żyt ne go na po zio mie dwu ję-
zycz nym (ja ko przed miot do dat ko wy)

Bez zmian 

• Próg zda nia eg za mi nów: 30% (wy jątek: przed mio ty do dat ko we
– bez pro gu); eg za min prze pro wa dza ny na pod sta wie wy ma -
gań eg za mi na cyj nych, a nie ca łej pod sta wy pro gra mo wej; obo -
wiązek przy stąpie nia do co naj mniej 1 (a mak sy mal nie do 5) eg -
za mi nu z przed mio tu do dat ko we go na po zio mie
roz sze rzo nym; bez pro gu za li cze nia; czas trwa nia eg za mi nów
z języ ka ob ce go no wo żyt ne go

TECHNIKA
Zmia ny 

• Wra ca ją eg za mi ny ust ne – z języ ka pol skie go (jed no lo so wa ne
py ta nie zło żo ne z po le ce nia i tek stu; czas na od po wiedź 15 min,
mak sy mal na licz ba punk tów: 40) oraz z języ ka ob ce go no wo żyt -
ne go (dla obu eg za mi nów ust nych próg zda nia to 30%)

Bez zmian 

• Dy plom za wo do wy lub dy plom po twier dza jący kwa li fi ka cje za -
wo do we zwal nia z eg za mi nu z przed mio tu do dat ko we go
na po zio mie roz sze rzo nym; próg zda nia eg za mi nów: 30% (wy -
jątek: przed mio ty do dat ko we – bez pro gu); eg za min prze pro -
wa dza ny na pod sta wie wy ma gań eg za mi na cyj nych, a nie ca łej
pod sta wy pro gra mo wej; czas trwa nia eg za mi nów, licz by możli -
wych do uzy ska nia punk tów, licz by ar ku szy itp.
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„Ła two już by ło” – to zda nie te go rocz ni ucznio wie ostat nich klas
li ce ów ogól no kształcących sły szą pew nie już od dłuższe go cza -
su. I pew nie z po wo du te go krót kie go zda nia z za zdro ścią pa trzą
na swo ich ko le gów, któ rzy są te raz w ostat nich kla sach tech ni ków
i któ rzy ma ją zda wać eg za mi ny w „sta rej” (czy li tej z 2005 r.) for mu -
le. I pew nie też z po wo du te go krót kie go zda nia z nie po ko jem my -
ślą o swo jej ma jo wej ba ta lii o ważne dla więk szo ści ma tu rzy stów
(tak wska zu ją sta ty sty ki) „być al bo na być na stu diach”.

Ale „ła two już by ło” obi ja się też o uszy uczniów IV klas tech ni ków,
któ rzy – jak wszy scy ma tu rzy ści 2023 – ma ją zda wać eg za mi ny ust -
ne (z po wo du pan de mii za wie szo ne przez trzy ko lej ne la ta – 2020-
2022). Tak więc i oni pew nie czu ją nie po kój moc niej szy niż ten,
na ja ki wy sta wie ni by li ich ko le dzy ze star szych rocz ni ków, któ rzy
ma tu rę szczęśli wie ma ją już za so bą. 

„In for ma tor dla Ma tu rzy stów 2023” przy go to wa li śmy z my ślą
o obu gru pach te go rocz nych ma tu rzy stów, jed nak w zde cy do wa -
nej więk szo ści tek sty z dzia łu „Ma tu ra 2023” do ty czą te go, co
na eg za mi nach ma tu ral nych 2023 będzie no we, in ne od wy ma -
gań, któ rym spro stać mu sia ło kil ka na ście star szych rocz ni ków ma -
tu rzy stów. Wraz z dy rek to rem CKE, dr. Mar ci nem Smo li kiem,
kciu ki trzy ma my za wszyst kich zda jących, wie rząc, że wbrew róż-
nym zło wróżb nym prze po wied niom eg za mi ny 2023 wca le nie
oka żą się po nad Wa sze si ły.

Ma tu rzy ści 2023 two rzą dwie wy raźnie różne gru py. I wca -
le nie cho dzi tu o uczniów pil nych oraz tych bez en tu zja -
zmu pod cho dzących do przy go to wań, ale o dwa od mien ne
ty py eg za mi nów ma tu ral nych w ma ju 2023: ma tu rę w „sta -
rej” i w „no wej” for mu le.

EGZAMIN 
w nowej formule

ÿ

1
Kod QR 

do stron
Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/


Rozmowa z dr. MARCINEM SMOLIKIEM, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

– Czy w 2023 ro ku w Pol sce od będą się – w jed nym
ter mi nie – dwie różne ma tu ry?
– Mo że my tak po wie dzieć. Ten ma tu ral ny du alizm to

kon se kwen cja fak tu, że w ro ku 2019 ab sol wen ci ósmych
klas po szli do no we go ty pu szkół: 4-let nich li ce ów ogól no kształcących
i 5-let nich tech ni ków z no wą, w przy pad ku nie któ rych przed mio tów:
znacz nie bar dziej roz bu do wa ną pod sta wą pro gra mo wą. Ab sol wen -
ci 4-let nich li ce ów przy stąpią za tem do in nej ma tu ry niż ab sol wen ci
4-let nich tech ni ków, któ rzy idą „sta rą ścieżką”. Eg za min w dwóch for -
mu łach mie li śmy w la tach 2015–2020, za tem nie jest to sy tu acja bez -
pre ce den so wa.

– Ale ma tu rzy ści z tech ni ków, któ rzy w 2023 ro ku przy stąpią
do „sta rej” ma tu ry, będą mo gli ją po pra wiać w tej for mu le
przez 5 ko lej nych lat?

– Tak, ab sol wen ci 3-let nie go li ceum
i 4-let nie go tech ni kum będą zda wać
w for mu le z ro ku 2015, ostat ni ta ki
eg za min ma tu ral ny od będzie się
w ro ku 2029 dla ab sol wen tów szkół
bran żo wych II stop nia na pod bu do wie gim na zjum.

– Co uwa ża Pan za naj istot niej sze w ma tu rze 2023 z punk tu wi -
dze nia zda jących?

– W obu for mu łach – „sta rej” i „no wej” – wra ca my do obo wiąz ku
przy stąpie nia do części ust nej, z któ rej zre zy gno wa li śmy ze względu
na pan de mię w ostat nich trzech la tach. Do ty czy to tak że tych zda ją-
cych, któ rzy w 2023 przy stąpią do po praw ki, choć w pierw szym ter mi -
nie nie zda wa li eg za mi nów ust nych – tu nie ma żad nej ta ry fy ulgo wej.
Dru ga kwe stia, to ta, że trze ba mieć świa do mość, że wy ma ga nia eg -
za mi na cyj ne na ma tu rę w ro ku 2023 zo sta ły opra co wa ne na ba zie
pod sta wy pro gra mo wej z ro ku 2019. Ta pod sta wa pro gra mo wa co
do za sa dy w prak tycz nie wszyst kich przed mio tach jest tro chę bar dziej
roz bu do wa na od obo wiązu jącej do tych czas pod sta wy z ro ku 2012.

– Wie lu ma tu rzy stom już te raz spędza sen z po wiek eg za min
z języ ka pol skie go w no wej for mu le, gdzie klu czo wa wy da je się
kwe stia no wej, zde cy do wa nie dłuższej li sty lek tur obo wiąz ko -
wych. Nie da się ich prze czy tać do pie ro po stud niów ce…

– Zde cy do wa nie nie po le cam ta kie go po my słu, bo war to uświa do -
mić so bie, że li sta lek tur obo wiąz ko wych do ma tu ry w for mu le 2015
li czy ła 13 po zy cji, więk szych i mniej szych, na to miast dla ma tu ry 2023,
na wet po skró ce niu tej li sty w wy ma ga niach eg za mi na cyj nych na la -
ta 2023 i 2024, po zo sta ło oko ło 40 po zy cji. Zwra cam na to uwa gę, bo
wy dłu żo na li sta lek tur będzie mia ła za sad ni czy wpływ na po ziom
trud no ści eg za mi nu z języ ka pol skie go. Dziś cza sa mi sły szy my wy po -

wie dzi, że oto ktoś przy stąpił do eg za mi nu w obec nej for mu le, nie
zna jąc do brze żad nej obo wiąz ko wej lek tu ry, i mi mo to uda ło mu się
zdać. Tak, to by ło możli we w for mu le ma tu ry 2015, któ ra do pusz cza -
ła od wo ły wa nie się do bar dzo sze ro ko po jętych tek stów kul tu ry. Mógł
to być se rial, ko miks, na wet gra kom pu te ro wa. Ma tu ra w for mu -
le 2023 wy ma ga od wo ła nia się do lek tu ry z li sty lek tur obo wiąz ko -
wych w ar ku szu eg za mi na cyj nym i do in ne go tek stu li te rac kie go i tyl -
ko li te rac kie go. To jest za sad ni cza zmia na, ale dla ma tu rzy stów 2023
nie jest to no wość, bo ta kie sa me re gu la cje obo wiązy wa ły na eg za mi -
nie ósmo kla si sty, do któ re go przy stępo wa li w ro ku 2019. 

– Już te raz po ja wia ją się w me diach ka ta stro ficz ne wi zje ma tu -
ral ne go po gro mu w ro ku 2023. La da chwi la można się za pew ne
spo dzie wać ape li, że by ten trud niej szy eg za min ma tu ral ny od -

wo łać al bo cho ciaż prze su nąć.
– Przy wszyst kich możli wych oka -

zjach po wta rza my z mi ni strem Czarn -
kiem: tak, ma tu ra 2023 będzie trud -
niej sza od tej w for mu le 2015
i z języ ka pol skie go, i z ma te ma ty ki,

i z języ ków ob cych, na wet przy obniżonych z po wo du pan de mii wy -
ma ga niach pod sta wy pro gra mo wej i wpro wa dze niu wy ma gań eg za -
mi na cyj nych. To lo gicz ne, sko ro na uka w li ce ach i tech ni kach zo sta ła
wy dłu żo na o rok, i chce my uświa do mić ten fakt za rów no zda jącym,
jak i ich na uczy cie lom. Że by zdać ma tu rę, trze ba spełnić okre ślo ne
wy ma ga nia, któ re są ja sno ko mu ni ko wa ne ma tu rzy stom z od po wied -
nim wy prze dze niem, nie sta no wią żad ne go za sko cze nia.

– Na wet w pierw szym ro ku pan de mii w Pol sce od był się eg za -
min ma tu ral ny, choć by ło wie le gło sów za je go od wo ła niem. Pan
za wsze pod kre ślał, że ma tu ra to eg za min sta no wiący pod su mo -
wa nie ca łe go dwu na sto - lub trzy na sto let nie go cy klu na uki, mo -
ment sym bo licz ne go, ale i rze czy wi ste go prze kro cze nia pro gu
do ro sło ści i nie na le ży z niej re zy gno wać.

– To oczy wi ście tak że jest ważne, ale naj istot niej sze, że ze świa dec -
twem doj rza ło ści można, nie wy cho dząc z do mu, star to wać na do wol -
ną licz bę kie run ków stu diów w Pol sce i za gra ni cą. W ciągu 18 lat obo -
wiązy wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go w tej po sta ci (ja ko eg za min
ze wnętrz ny, iden tycz ny w ca łym kra ju) wy ro sło już ca łe po ko le nie
mło dych lu dzi, któ rzy po pro stu nie zna ją in nej for my ma tu ry i nie
uświa da mia ją so bie, ja ka to wy go da. Przy po mnę tyl ko, że wcze śniej
trze ba by ło opra co wy wać ca łą lo gi sty kę zda wa nia na stu dia (ter mi ny
eg za mi nów wstęp nych na uczel niach często się po kry wa ły), spro stać
różnym wy ma ga niom, cza sa mi od być dłu gie i męczące po dró że.
O ster cie do ku men tów, któ re trze ba by ło wszędzie zło żyć, nie wspo -

10


EGZAMINY 2023:

DWIE ŚCIEŻKI DO DOJRZAŁOŚCI

Wydłużona lista lektur
będzie miała zasadniczy

wpływ na poziom trudności
egzaminu z języka polskiego.

{ {



mi na jąc. Te raz ma my roz wiąza nia na mia rę XXI wie ku: ma tu rzy sta
mo że spraw dzić swo je wy ni ki, jest na bie żąco in for mo wa ny, czy się
za kwa li fi ko wał na I rok stu diów, i do pie ro na ko niec mu si zło żyć do ku -
men ty tam, gdzie zde cy du je się stu dio wać. Dzięki eg za mi nom ze -
wnętrz nym, po rów ny wal nym w ska li ca łe go kra ju, wy star czy „tyl ko”
jak naj le piej zdać ma tu rę.

– Jak naj le piej i ab so lut nie uczci wie. Przy zna ję, że re la cje z ma -
jo wej kam pa nii ma tu ral nej, któ ra od by ła się nie zwy kle spraw nie
na wet w pan de micz nych la tach, psu ją in for ma cje o prze cie kach.
Nie ma na nie le kar stwa?

– Za wsze re agu je my na wszyst kie sy gna ły o ujaw nie niu za dań z ar ku -
szy, zgła sza my to na po li cję i do pro ku ra tu ry. Trze ba jed nak mieć świa -
do mość, że CKE i okręgo we ko mi sje eg za mi na cyj ne nie ma ją upraw -
nień śled czych: nie wy kry je my, kim jest oso ba, któ ra wrzu ci ła te ma ty
na Twit te ra, sko ro ten ktoś po słu gu je się tyl ko nic kiem. To za da nie dla
or ga nów ści ga nia. Ale to oczy wi ście nie zna czy, że nic w tej spra wie nie
ro bi my. Będzie my na przy kład te sto wać roz wiąza nie, w któ rym do pa -
czek z ar ku sza mi są do kła da ne spe cjal ne trac ke ry po zwa la jące spraw -
dzić, czy pacz ka zo sta ła otwar ta we wła ści wym mo men cie. Wy sy ła my
ob ser wa to rów nad zo ru jących wła ści wy prze bieg eg za mi nu ma tu ral -
ne go i prak ty ka po ka zu je, że to sku tecz ny spo sób. Szko ła mi, w któ rych
do cho dzi do naj więk szej licz by nie pra wi dło wo ści, są szko ły dla do ro -
słych, za tem wła śnie tam tra fia naj więcej ob ser wa to rów. Ma my też ta -
ki po mysł, że by szko ła, w któ rej do szło do ja kichś nie pra wi dło wo ści
pod czas kon kret ne go eg za mi nu, nie mo gła przez pe wien czas prze pro -
wa dzać eg za mi nu ma tu ral ne go z kwe stio no wa ne go przed mio tu. Bę-
dzie mu sia ła zna leźć dla swo ich ab sol wen tów in ną pla ców kę, w któ rej
przy stąpią do eg za mi nu. Ta kie zde cy do wa ne dzia ła nia za chęcą, mam
na dzie ję, dy rek to rów do te go, że by prze pro wa dzać eg za min ma tu ral -
ny w spo sób ry go ry stycz nie zgod ny z prze pi sa mi.

– Sło wo klucz w przy go to wa niach do ma tu ry 2023 to sys te ma -
tycz ność?

– Tak, i to od po wied nio wcze śnie za in au gu ro wa na. Je że li ktoś uwa -
ża, że mo że po cze kać z przy go to wa nia mi do stud niów ki, to na praw dę
du żo ry zy ku je. Ma tu rzy ści mu szą mieć świa do mość, że w no wej for -
mu le ma tu ry wy zwa niem są nie tyl ko, tak jak do tych czas, przed mio ty
do dat ko we na po zio mie roz sze rzo nym. Rów nie du żym wy zwa niem

dla tych, któ rzy chcą zdać ma tu rę do brze al bo bar dzo do brze, są
przed mio ty obo wiąz ko we na po zio mie pod sta wo wym, a zwłasz cza ję-
zyk pol ski. Nie pod nie śli śmy po przecz ki punk to wej – na dal do za li cze -
nia wy star czy 30 proc. punk tów, co więcej ar kusz jest tak skon stru -
owa ny, że na wet je śli ko muś nie po wie dzie się na przy kład
w wy pra co wa niu, ma szan sę uzbie rać te 30 proc. z dwóch po zo sta łych
części (co do tej po ry nie by ło możli we), ale to nie zmie nia fak tu, że
trze ba za cząć przy go to wa nia od pierw sze go – no, mo że od trze cie go
dnia ro ku szkol ne go. 

– Na wszel ki wy pa dek przy po mnij my: za sa dy po pra wia nia eg -
za mi nu ma tu ral ne go nie ule ga ją zmia nie.

– To praw da, ale ja ży czę wszyst kim zda jącym, że by ode bra li świa -
dec two doj rza ło ści z sa tys fak cjo nu jącym ich wy ni kiem. 

ROZMAWIAŁA ANNA WDOWIŃSKA
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dr MAR CIN SMO LIK – ab sol went an gli sty ki (UMCS). Dok tor na uk hu ma -
ni stycz nych w za kre sie języ ko znaw stwa an giel skie go i języ ko znaw stwa sto -
so wa ne go. Spe cja li sta w za kre sie po mia ru zna jo mo ści języ ka ob ce go oraz
me tod ilo ścio wych i ja ko ścio wych. W la tach 2012–2013 kie row nik Wy dzia -
łu Eg za mi nów z Za kre su Kształce nia Ogól ne go CKE. Od 2014 r. dy rek tor
CKE. W la tach 2016–2017 ko or dy na tor ze spo łu eks per tów do prac
nad two rze niem pod sta wy pro gra mo wej kształce nia ogól ne go w za kre sie
języ ków ob cych no wo żyt nych. Rze czo znaw ca MEN w za kre sie pod ręcz ni -
ków do języ ka an giel skie go. 



Pro sta ma te ma ty ka po ka zu je, że naj ważniej sze
jest wy pra co wa nie, a wła ści wie wy po wiedź ar gu -
men ta cyj na, któ ra mo że być li stem, szki cem kry tycz -

nym lub zna ną Ci już do brze od eg za mi nu ósmo kla si -
sty roz praw ką. 

JAK ZA CZĄĆ TRE NO WAĆ PI SA NIE ROZ PRA WEK? 
Rów nie do brze można za dać py ta nie: jak za cząć ćwi czyć na si -
łow ni? Oczy wi ście nic nie stoi na prze szko dzie, że by obej rzeć
dzie siąt ki fil mi ków na te mat po praw nych ćwi czeń, za in we sto -
wać w spor to we od żyw ki i ku pić wy god ny strój po le ca ny przez
pro fe sjo na li stów… ale tak na praw dę li czy się je dy nie, aby
przyjść na si łow nię i za cząć ćwi czyć. Tyl ko re gu lar ny wy si łek da -
je efek ty – i po dob nie jest z roz praw ka mi. Pisz wy pra co wa nia co
naj mniej raz w ty go dniu: prak ty ka na praw dę czy ni mi strza! Nie
mu sisz wy my ślać ko ła na no wo – Two im po moc ni kiem po wi -
nien być pro sty sche mat: wstęp to wpro wa dze nie w te mat oraz
po sta wie nie te zy – każdy aka pit roz wi nięcia za czy na się od ar -
gu men tu – a każdy ar gu ment po ka zu je in ny aspekt te zy;

na do da tek każdy z ar gu men tów ilu stru je przy kład z tek stu li te -
rac kie go i/lub kon tek stu – to kręgo słup roz praw ki, któ ry da je
Ci 1 punkt za zre ali zo wa nie te ma tu i do 16 punk tów za kom pe -
ten cje li te rac kie i kul tu ro we – resz ta to ko sme ty ka. A ko sme ty -
ka spra wia, że do sta niesz punk ty prak tycz nie za dar mo:
● 7 punk tów za kom po zy cję wy po wie dzi – je śli po dzie lisz

tekst na wstęp, roz wi nięcie i za kończe nie, a każdy ar gu ment
będzie za pi sa ny w od dziel nym aka pi cie i będzie wi dać, że
masz lo gicz ny po mysł, upo rząd ku jesz ar gu men ty, np. od naj -
ważniej sze go do naj mniej istot ne go, a na do da tek za pa nu -
jesz nad spój no ścią sty li stycz ną;

● 7 punk tów za po praw ność języ ko wą – je śli zro bisz nie wię-
cej niż trzy błędy języ ko we i za sto su jesz sze ro ki za kres środ -
ków języ ko wych (tzn. zróżni co wa ną skład nię, lek sy kę, wy ra zy
sy no ni micz ne, bo ga tą fra ze olo gię, pre cy zyj ne słow nic two do -
ty czące dzie dzi ny), któ re umożli wią pełną i swo bod ną re ali za -
cję te ma tu i nie będziesz po wta rzać już raz uży tych słów;

● 2 punk ty za po praw ność or to gra ficz ną – je śli po pełnisz nie
więcej niż je den błąd or to gra ficz ny;

● 2 punk ty za po praw ność in ter punk cyj ną – je śli po pełnisz
nie więcej niż czte ry błędy in ter punk cyj ne.

Zwy kle po rów nu ję pi sa nie do ćwi czeń na si łow ni – jak się nie
spo cisz, to nie będzie sze ścio pa ku, więc pierw sza mo ja ra da to:
pró bo wać i dzia łać zgod nie z pla nem. Sła be oce ny z roz pra wek
za zwy czaj nie wy ni ka ją z te go, że ucznio wie nie ma ją nic do po -
wie dze nia – pro ble mem jest brak zna jo mo ści sche ma tu pi sa nia
roz pra wek. Je że li w pra cy nie ma trój dziel nej kom po zy cji, to ła -
two za po mnieć o te zie; bez te zy po ja wia ją się pro ble my z przy -
wo ła niem ar gu men tów, a bez ar gu men tów pra ca jest oce nia -
na bar dzo sła bo. To łańcuch kom po zy cji – trans ak cja wiąza na. 

JAK ZA TEM ZA CZĄĆ? 
Od po wiedź jest pro sta: szyb ko. Wstęp to jed na z naj ważniej -

szych części pra cy, pierw sze wra że nie od gry wa fun da men tal ną
ro lę, ale nie in te re su ją nas wa lo ry ar ty stycz ne. Pi szesz tekst
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Na maturze podstawowej z języka polskiego możesz dostać maksymalnie 60 punktów, 
z czego 25 punktów to ocena z części testowej, 

a 35 punktów  –  z wypracowania. Przekładając to na liczby:
● jeśli napiszesz wypracowanie na 100%, będziesz mieć 58% na maturze; 

● żeby zdać maturę, potrzebujesz 18 punktów, czyli 51% punktów za wypracowanie.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE – JĘZYK POLSKI

UCZ SIĘ NA BŁĘDACH 
– na tym po le gły po przed nie rocz ni ki ma tu rzy stów!
1) Wśród roz praw ko wych praw ważne jest pil no wa nie spój no ści

cza su. Naj wy god niej pi sać w cza sie prze szłym i być w tym kon -
se kwent nym. 

2) Nie lej wo dy, ni ko go nie ob cho dzi mo wa -tra wa. Unik niesz pu -
sto sło wia, gdy będziesz pi sać zgod nie z pla nem i da ru jesz so bie
sło wa: „swój”, „jak by”, „ni by”. 

3) Sko ro o kon kre tach mo wa: nie pisz „książka”, „utwór”, „dzie ło”
– za miast te go za sto suj na zwę ga tun ku i ty tuł.

4) Po na pi sa niu wy pra co wa nia zrób chwi lę prze rwy i prze czy taj je.
Pi sze my szyb ciej, niż my śli my, więc po pełnia nie błędów języ ko -
wych jest na tu ral ne.

5) Za sto suj różno rod ne struk tu ry skła dnio we. Do wy bo ru masz:
zda nie po je dyn cze, zło żo ne, wie lo krot nie zło żo ne i py ta jące,
a tak że wtrące nie, cy tat, pa ra le lizm skła dnio wy, stro nę bier ną
i imie sło wo wy rów no ważnik zda nia.

6) Po licz licz bę wy ra zów! Mu sisz na pi sać ich mi ni mum 300 (300
Spar tan!) 

MISTRZOWSKA ROZPRAWKA 
Z POLSKIEGO
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w sty lu na uko wym, nie po pi suj się buj ny mi po rów na nia mi i nie
roz my ślaj go dzi na mi nad per fek cyj nym wstępem. Z tech nicz ne -
go punk tu wi dze nia wstęp w roz praw ce to kil ka zdań (do słow -
nie 5-6), któ re sta no wią wpro wa dze nie w te mat wy pra co wa nia.
Ten aka pit roz po czy na Two ją pra cę i pełni istot ne funk cje:
1. mu si za chęcać do lek tu ry;
2. po wi nien wpro wa dzać w te mat, mo że to być na kre śle nie

kon tek stu epo ki, od wo ła nie do uni wer sal nych kon tek stów:
bi blij ne go lub mi to lo gicz ne go, czy na wiąza nie do to po sów
lub kon tek stów języ ko wych;

3. mu si za wie rać te zę, czy li Two je zda nie, któ re go będziesz bro -
nić – je że li nie za wrzesz te zy na po cząt ku pra cy, oso ba spraw -
dza jąca eg za min nie będzie wie dzia ła, cze mu słu żą Two je ar -
gu men ty i przy kła dy. 

Mój prze pis na suk ces: na eta pie pla no wa nia pra cy
na pisz te zę ja ko ostat nie zda nie wstępu, a później do pisz

nad nią zda nia, z któ rych będzie ona wy ni ka ła. 

CO ZRO BIĆ W ROZ WI NIĘCIU?
Przede wszyst kim stwórz ar gu men ty, one są jak kie row ni cy

wy cie czek, któ rzy pro wa dzą za rękę wszyst kich uczest ni ków wy -
pra wy. Ar gu men ty mu szą po ka zy wać różne aspek ty te zy (nie
mo gą jej po wie lać) i po win ny być uni wer sal ne, czy li nie mo gą
wska zy wać na kon kret ny tekst li te rac ki. 

Mój prze pis na suk ces: na eta pie pla no wa nia pra cy,
po na pi sa niu te zy, stwórz trzy ar gu men ty i za pla nuj ich
ko lej ność od naj moc niej szych, do tych mniej istot nych. 

Na stęp nie do każde go z ar gu men tów do bierz ilu stru jący go
przy kład tek stu li te rac kie go i/lub kon tek stu hi sto rycz no li te rac -
kie go, bio gra ficz ne go, kul tu ro we go, re li gij ne go, mi to lo gicz ne go,
bi blij ne go, hi sto rycz ne go, fi lo zo ficz ne go, eg zy sten cjal ne go, po -
li tycz ne go, spo łecz ne go – je śli po wo łasz się na książkę, przy po -
mnij so bie jej na zwę ga tun ko wą, ty tuł, imię i na zwi sko twór cy
oraz imio na po sta ci. Gdy wpro wa dzisz już dzie ło, opisz tę część
je go fa bu ły, któ ra po twier dza słusz ność ar gu men tu. Nie stresz -
czaj, in te re su je nas tyl ko funk cjo nal ne opi sa nie lek tu ry, ma ona
do wo dzić, że Two je sta no wi sko jest słusz ne. 

Istot ne są tak że kon tek sty, czy li funk cjo nal ne wy ko rzy sta nie
tek stu kul tu ry, któ re wpły wa na po głębie nie ro zu mie nia pra cy,
czy li nie cho dzi o to, by po pi sać się zna jo mo ścią ja kiejś in for -
ma cji, ale by wy ka zać, że kon tekst rzu ca no we świa tło na opi -
sy wa ny pro blem, wzbo ga ca ar gu men ta cję. Je że li Two je wy -
pra co wa nie do ty czy sa mot no ści, mo żesz wspo mnieć m.in.
o sa mot no ści Mi no tau ra (kon tekst mi to lo gicz ny) a przy tym
od wo łać się do Hi sto rii Mi no tau ra w ese ju Her ber ta, sa mot no -
ści Hio ba (kon tekst bi blij ny), któ ry sam bo ry kał się z pro ble -
ma mi, al bo sa mot no ści zna nych osób, któ re zo sta ły wy klu czo -
ne ze spo łe czeństwa z ja kie goś po wo du (np. Alan Tu ring).  

Za pla nuj so bie pra cę po swo je mu, nie mu sisz ukła dać tek -
stów i kon tek stów chro no lo gicz nie, ważne jest jed nak to, by po -
wo łać się na co naj mniej dwa dzie ła li te rac kie i dwa kon tek sty,
a za tem czte ry przy kła dy. Każdy z aka pi tów roz wi nięcia za kończ
pod su mo wa niem, któ re udo wad nia, że do bra łeś do bry przy -
kład do ar gu men tu i te zy. 

Sche mat:
ar gu ment  przy kład tek stu li te rac kie go i/lub kon tekst

 re flek sje z tre ści  pod su mo wa nie i re flek sja 

JAK KOŃCZYĆ?
Do bry spor to wiec nie z wal nia przed me tą, za tem i Ty trzy maj

po ziom aż do końca. Za kończe nie tak jak i wstęp to bar dzo
ważna klam ra kom po zy cyj na. Na pod sta wie Two je go wstępu
oraz za kończe nia czy tel nik po wi nien wie dzieć, o czym jest roz -
praw ka, po wi nien do stać stresz cze nie ca łej pra cy. Za tem za cznij
od re flek sji, od wo ła nia do te zy i cho ciażby w jed nym zda niu
wie lo krot nie zło żo nym przy po mnij ar gu men ty i po sta ci lub
książki przy wo ła ne ja ko przy kła dy je ilu stru jące. 

Weź na warsz tat język!
Kosz ma rem eg za mi na to rów jest to, że ma tu rzy ści pi szą pra -

ce bez pla nu. Cha os my śli prze kła da się na ba ła gan w języ ku,
bez pla nu nie stwo rzy się lo gicz nie upo rząd ko wa nej wy po -
wie dzi ar gu men ta cyj nej. 

Naj częst szym pro ble mem w wy pra co wa niach jest to, że
twór cy nie czy ta ją ich przed od da niem. Często wy star czy
prze czy tać pra cę (je śli masz ta ką możli wość – to na głos, po -
ma ga też na gra nie sie bie na dyk ta fon), by do strzec wła sne
błędy, usły szeć po wtó rze nia. Pa miętaj, by nie po wta rzać
słów: każde po win no wy stępo wać w aka pi cie tyl ko raz. 

Roz praw ka po win na być pi sa na w sty lu na uko wym, nie tyl ko
spra wi wra że nie, że jesteś znaw cą te ma tu, lecz tak że po mo że
two rzyć funk cjo nal ne ar gu men ty. Styl na uko wy ce chu je: 
a) brak cza sow ni ków w for mie oso bo wej (za miast „mo im

zda niem”, „my ślę” – pi sze my „war to zwró cić uwa gę”, „trze -
ba za uwa żyć”, „na le ży stwier dzić”);

b) brak skra ca nia dy stan su z czy tel ni kiem (uni ka nie form
„nam”, „my śli my”, „na mi”);

c) zróżni co wa na struk tu ra wy po wie dzi i zda nia wie lo -
krot nie zło żo ne (dwie i pół li nij ki wy star czą);

d) sto so wa nie spój ni ków sko re lo wa nych: „nie tyl ko…, lecz
tak że…”, „za rów no…, jak i…”.
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ANE TA KO RY CIŃSKA – z wy kształce nia je stem po lo -
nist ką, re dak tor ką, oli go fre no pe da gożką, za ło ży ciel ką
stro ny „Ba ba od pol skie go”, któ ra już od sze ściu lat
przy ciąga uwa gę po nad mi lio na użyt kow ni ków. Po ka -
zu ję, że współcze sna szko ła nie mu si być nud na,
a z każdej lek tu ry można zro bić mem, bo pod sta wą na -
uki jest za ba wa. 

https://babaodpolskiego.pl


Ale prze cież no we ty py za dań nie po win ny być
aż tak wiel kim za sko cze niem dla zda jących, po -
nie waż wszy scy zda wa li już eg za min ósmo. Trud -

ność ma tu ry, a wła ści wie trud ność ar ku sza ma tu -
ral ne go, mo że wy ni kać z fak tu różno rod no ści ty pów za dań
oraz ich po ja wia nia się w ar ku szu. Od 2010 ro ku za da nia by -
ły po ukła da ne ty pa mi, od 2023 będą po ukła da ne zgod nie
z ko lej no ścią wy stępo wa nia tre ści i wy ma gań w pod sta wie
pro gra mo wej. Jest to no wa sy tu acja, do któ rej mu si my się
przy go to wać i zwy czaj nie ją prze tre no wać. 

Nie zmien ni ki ma tu ral ne to tre ści pro gra mo we wy stępu ją-
ce w ar ku szach ma tu ral nych „od za wsze”. Trud no so bie wy -
obra zić ma tu rę z ma te ma ty ki bez za da nia z nie rów no ścią
kwa dra to wą. Zwy kle po ja wia ła się ona w naj bar dziej oczy wi -
stej po sta ci, np.

Za da nie 1. (0-2)
Roz wiąż nie rów ność 2x2 + 9x – 5  0.

To był prze bój ma tu ral ny od 2010 ro ku. To sa mo za da nie,
czy li spraw dza jące umie jęt ność roz wiązy wa nia nie rów no ści
kwa dra to wej, można za pre zen to wać nie co ina czej.

Za da nie 2. (0-1)
Któ re z liczb ze zbio ru {−5, −4, −3, −2, −1, 0, 1} nie speł-

nia ją nie rów no ści 2x2 + 9x – 5  0?

A jak by tak nie rów ność kwa dra to wą osa dzić w kon tek ście
po jęcia funk cji kwa dra to wej?

Za da nie 3. (0-3)
Da na jest funk cja kwa dra to wa f okre ślo na wzo rem f (x)
= 2x2 + 9x – 5. Uzu pełnij wy krop ko wa ne miej sca wła ści wą
tre ścią.
Miej sca mi ze ro wy mi funk cji f są licz by … i ….
Funk cja f dla ar gu men tu (−3) przyj mu je war tość ….
Funk cja f przyj mu je war to ści ujem ne dla x  ……….
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O zbliżającym się nieuchronnie egzaminie maturalnym z matematyki od 2023 roku 
na pewno można powiedzieć dwie rzeczy: będzie inny i będzie trudniejszy. 

Jego inność wynika z faktu, że pojawią się nowe typy zadań maturalnych. Do tej pory na poziomie podstawowym 
mieliśmy trzy typy zadań, od 2023 roku ma ich być co najmniej trzynaście (Tak! To nie jest żart!).

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE – MATEMATYKA

 (−
, −5

][1/2, +
]

2x2 + 9x – 5  0
2x2 + 9x – 5  0

 (−, −5][1/2, +]

(−, −5)(1/2, +]

 {−5, −4, −3, −2, −1, 0, 1}

 {−5, −4, −3,
−2, −1, 0, 1}
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Można też tak.

Za da nie 4. (0-2)
Da na jest funk cja kwa dra to wa f okre ślo na wzo rem f (x)
= 2x2 + 9x – 5. 
Wy znacz zbiór ar gu men tów, dla któ rych funk cja f przyj -
mu je war to ści nie ujem ne. 
Za pisz ob li cze nia.

A te raz nie rów ność kwa dra to wa w po sta ci za da nia te sto we -
go wie lo krot ne go wy bo ru z jed ną od po wie dzią po praw ną.

Za da nie 5. (0-1)
Do kończ zda nie. Wy bierz wła ści wą od po wiedź spo śród

po da nych.
Roz wiąza niem nie rów no ści 2x2 + 9x – 5  0 jest zbiór
A. (−, −5][1/2, +] B. (−5, 1/2) C. [−5, 1/2]

D. (−, −5)(1/2, +]

Na ma tu rze z ma te ma ty ki od 2023 ro ku można się też spo -
dzie wać za dań za mkniętych ty pu Praw da/Fałsz. Oto przy kład.

Za da nie 6. (0-1)
Oceń praw dzi wość po niższych zdań. Za znacz P, je śli zda -

nie jest praw dzi we, al bo F – je śli jest fałszy we.

***
Pro szę zwró cić uwa gę, że jed na i ta sa ma treść mo że być

przed sta wio na na kil ka różnych spo so bów.
Nie za leżnie od tre ści za da nia i je go ob sza ru te ma tycz ne go

na le ży pa miętać, by do kład nie zro zu mieć po le ce nie oraz za -
pi sać tok ro zu mo wa nia. Przy po mi nać nam będzie o tym ko -
mu ni kat „za pisz ob li cze nia”.

Do ty tu ło wych nie zmien ni ków na pew no na le żą na stępu ją-
ce tre ści po cho dzące z pod sta wy pro gra mo wej:
 wła sno ści liczb  po tęgi i pier wiast ki  lo ga ryt my 

 ukła dy rów nań ob li cze nia pro cen to we  wzo ry skró co -
ne go mno że nia  wła sno ści funk cji  funk cja li nio wa  róż-
ne po sta cie funk cji kwa dra to wej  rów na nie wie lo mia no we
i wy mier ne  po le trój kąta ze wzo ru z si nu sem kąta między
bo ka mi  wła sno ści trój kąta rów no ra mien ne go i pro sto kąt -
ne go  kąty związa ne z ko łem  wła sno ści czwo ro kąta 
 rów no le głość i pro sto pa dłość pro stych  śro dek i dłu gość
od cin ka  ciągi licz bo we  wła sno ści ciągu aryt me tycz ne go
i geo me trycz ne go  funk cje try go no me trycz ne kąta ostre go
 gra nia sto słu py i ostro słu py  kom bi na to ry ka (bez wzo -
rów)  praw do po do bieństwo  pro ste ob li cze nia sta ty -
stycz ne.

Eg za min ma tu ral ny z ma te ma ty ki na po zio mie roz sze rzo -
nym nie będzie zbyt nio od bie gał od eg za mi nu ja ki zna my. Nie

będzie za dań te sto wych ani za dań z ko do wa ną od po wie dzią.
Je śli cho dzi o nie zmien ni ki ma tu ral ne na tym po zio mie, to ich
nie okre ślę tak licz nie jak na po zio mie pod sta wo wym. Za kła -
dam bo wiem, że na eg za min roz sze rzo ny de cy du ją się
ucznio wie za in te re so wa ni ma te ma ty ką, czy li do brze ro zu -
mie jący po jęcia i za leżno ści, a tak że wy tre no wa ni w kwe stii
roz wiązy wa nia za dań wsze la kich. Na pew no mo że my spo -
dzie wać się za dań z war to ścią bez względ ną, funk cją kwa dra -
to wą z pa ra me trem, za leżno ścia mi między ciągiem aryt me -
tycz nym i geo me trycz nym, geo me trią ana li tycz ną,
sche ma tem Ber no ul le go i po mia ra mi w ostro słu pie. 

I jesz cze jed na ważna spra wa. Nie można za po mnieć, że
nie zmien ne są jesz cze za sa dy przy go to wa nia do ma tu ry
z ma te ma ty ki. Jak wo bec te go można od nieść na niej suk ces?
Dla chcących się te go do wie dzieć mam kil ka prak tycz nych
wska zó wek.

Postaw na: 
●wy ko na nie ciężkiej pra cy, czy li po sta raj się i weź się do

na uki;
● sa mo dziel ność, czy li roz wiązuj sam za da nia;
● różno rod ność, czy li za da nia otwar te roz wiązuj różny mi 

me to da mi;
● stra te gie, czy li za da nia te sto we roz wiązuj różny mi spo so ba mi;
● ostrożność, czy li we ry fi kuj swo je roz wiąza nia z kimś bar -

dziej do świad czo nym;
● do kład ność, czy li do kład nie od czy taj treść za da nia oraz pre -

cy zyj nie od po wiedz na py ta nie za war te w za da niu otwar tym;
● zro zu mie nie, czy li nie ucz się ma te ma ty ki na pa mięć;
●wspar cie, czy li słu chaj uważnie swo je go na uczy cie la, a tak -
że ko rzy staj z wła ści wych ze sta wów wzo rów ma tu ral nych;

● twór czość, czy li nie skra caj roz wiąza nia za da nia otwar te go;
● pro sto tę, czy li nie uży waj for mal ne go języ ka ma te ma tycz -

ne go na si łę; 
● pla no wa nie, czy li przy go tuj so bie plan po wtó rzeń i do bre

ma te ria ły do ćwi czeń; 
●współpra cę, czy li roz wiązuj za da nia z in ny mi uczący mi się.

Pod su mo wu jąc: przy go to wu jąc się do ma tu ry z ma te ma ty -
ki przede wszyst kim sta raj się zro zu mieć tre ści ma te ma tycz -
ne i do brze wy ćwi czyć pod sta wo we umie jęt no ści. To wy ma ga
cza su, za an ga żo wa nia, sa mo dziel nej pra cy, rów nież pra cy
w ze spo le, i przede wszyst kim de cy zji: chcę i będę się uczyć.
Po wo dze nia! 
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dr TO MASZ SZWED – na uczy ciel ma te ma ty ki, eg za -
mi na tor OKE we Wro cła wiu, wy kła dow ca w PWSZ w Ra -
ci bo rzu, re dak tor ma te ma ty ki w OE Krzysz tof Paz dro,
czło nek Pre zy dium Sto wa rzy sze nia Na uczy cie li Ma te -
ma ty ki.



EG ZA MIN UST NY
Sa ma for mu ła eg za mi nu ust ne go i wy gląd ze sta wu

nie zmie ni ły się. W dal szym ciągu oso ba eg za mi no wa -
na po wej ściu do sa li lo su je ze staw, a na stęp nie roz po -

czy na od roz mo wy wstęp nej, któ ra trwa do dwóch mi nut. Ta
roz mo wa to roz grzew ka przed cze ka jący mi ją trze ma za da -
nia mi. War to wy ko rzy stać te dwie mi nu ty na opa no wa nie
pierw szych emo cji – cza sa mi na wet ja kiś po pełnio ny błąd czy
za cięcie (któ re na tym eta pie nie są jesz cze ka ra ne ob ni że -
niem punk tów) mo że spo wo do wać, że dal sza część eg za mi nu
będzie już mniej stre su jąca – jak to po wia da ją: pierw sze ko ty
za pło ty. 

Pierw szym punk to wa nym za da niem są tzw. chmur ki, czy li
sy mu la cja sy tu acji z ży cia co dzien ne go. Mo że to być roz mo -
wa ze sprze daw cą w skle pie, z kel ne rem w re stau ra cji, z le ka -
rzem na izbie przy jęć czy z ko le gą z aka de mi ka na za gra nicz -
nych stu diach. Klu czo we jest tu taj roz wi nięcie każde go
z czte rech wąt ków, tzn. po głębie nie in for ma cji. Jest to sto sun -
ko wo pro ste, gdy to eg za mi na tor za da je py ta nia, ale zda jący
często tra cą punk ty, gdy da ny wątek wy ma ga, że by to oni
przy jęli na sie bie ro lę oso by do py tu jącej o różne aspek ty.
Przy kła do wo: je śli dzwo nisz do oso by wy naj mu jącej miesz ka -

nie, a je den z czte rech wąt ków do roz wi nięcia to lo ka li za cja,
nie wy star czy za py tać, gdzie to miesz ka nie się znaj du je (wte -
dy za li cza my tzw. od nie sie nie się do wy ma ga nej in for ma cji).
Za miast za da wać py ta nie otwar te, war to prze jąć ini cja ty wę
tak, aby do py tać o co naj mniej trzy aspek ty związa ne z lo ka -
li za cją, np.: „Czy miesz ka nie jest w cen trum mia sta? Czy oko -
li ca jest bez piecz na? Czy bli sko miesz ka nia jest ja kiś sklep al -
bo sta cja me tra?”. Wte dy można mieć pew ność, że za ten
ele ment przy zna ny zo sta nie kom plet punk tów. Na re ali za cję
za da nia pierw sze go jest czte ry mi nu ty, co w zu pełno ści wy -
star cza na roz bu do wa nie wy po wie dzi.

Go rzej jest z za rządza niem cza sem przy dru gim za da niu, któ -
re skła da się z opi sa nia zdjęcia i od po wie dzi na trzy py ta nia.
Każdy z tych ele men tów na le ży roz wi nąć w ciągu trzech mi -
nut i z do świad cze nia wiem, że zda jący często ma ją z tym pro -
blem. Je śli nie są do brze przy go to wa ni w za kre sie te go, co ma -
ją mó wić, opi su jąc zdjęcie, często prze ciąga ją opis i w efek cie
bra ku je im cza su na ostat nie py ta nie. Tym cza sem kom plet
punk tów za opis można uzy skać, opo wia da jąc, kto jest na fo -
to gra fii, gdzie się znaj du je i co ro bi. 

Cza sa mi zda jący nad mier nie szcze gó ło wo opi su ją np. wy gląd
oso by al bo de ta le zdjęcia, za po mi na jąc o tym, aby po wie dzieć,

16

Czy NOWA MATURA 
z JĘZYKA OBCEGO naprawdę jest nowa?


PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE – JĘZYK OBCY

WARTO SKO RZY STAĆ Z DO ŚWIAD CZE NIA PRAK TY KÓW, KTÓ RZY Z EG ZA MI NEM MA TU RAL NYM 
I JE GO OCE NIA NIEM MA JĄ DO CZY NIE NIA JUŻ PO NAD 20 LAT.
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gdzie fo to gra fia zo sta ła zro bio na. Mo że to skut ko wać ob ni że -
niem punk tów. War to wie dzieć, że pierw sze py ta nie za wsze
będzie do ty czy ło bez po śred nio te go, co jest na zdjęciu, np.:
„Dla cze go te oso by się uśmie cha ją? Co się wy da rzy za chwi lę?
Jak mo gło dojść do sy tu acji na zdjęciu?”. 

Dru gie py ta nie za wsze jest py ta niem o opi nię zda jące go
na te mat po wiąza ny z te ma ty ką zdjęcia, np.: „Co my ślisz o go -
to wa niu? Dla cze go wg Cie bie war to po dró żo wać?”. 

Trze cie py ta nie za wsze do ty czy do świad czeń z prze szło ści
i wy ma ga udzie le nia od po wie dzi w cza sie prze szłym, np.:
„Opo wiedz o tym, kie dy Ty lub ktoś, ko go znasz, ro bił za ku py
przez in ter net”. Je śli stres spra wi, że będziesz się za bar dzo de -
ner wo wać, to zna jo mość te go sche ma tu za da wa nia py tań
na pew no po mo że Ci po praw nie sfor mu ło wać wy po wiedź. Po -
dob nie jak w za da niu pierw szym, tak że i tu taj każdą z od po -
wie dzi na le ży roz wi nąć w ten spo sób, aby za wie ra ła trzy
aspek ty. 

Ostat nie za da nie jest po zo sta ło ścią nie gdy siej szej ma tu ry
ust nej na po zio mie roz sze rzo nym, dla te go wy ma ga od zda -
jące go for mu ło wa nia bar dziej skom pli ko wa nych wy po wie -
dzi. Zwy kło się mó wić, że wy ma ga więcej my śle nia. Pierw sza
je go część po le ga na wy bo rze jed nej z za pre zen to wa nych
opcji i od rzu ce niu opcji po zo sta łych. War to wspo mnieć, że
to za da nie do brze od da je sy tu acje ży cia co dzien ne go, kie dy
np. trze ba pod jąć de cy zję co do te go, jak spędzić wa ka cje al -
bo gdzie za brać zna jo mych na obiad. Za da nie trze cie to je -
dy ne za da nie, na któ re zda jący otrzy mu je mi nu tę na przy go -
to wa nie. War to ten czas wy ko rzy stać, aby uło żyć so bie
w gło wie ar gu men ty do wy po wie dzi. Po dob nie jak w za da -
niach po przed nich, pełną licz bę punk tów otrzy mu jesz, je śli
każda z wy po wie dzi będzie roz wi nięta w co naj mniej trzech
aspek tach. 

War to przy naj mniej je den z ta kich aspek tów za pa miętać
jesz cze przed przy stąpie niem do eg za mi nu – po mo gą sztam -
po we wy po wie dzi ty pu „Wy brałbym to miej sce, bo bar dziej
do mnie prze ma wia” (I’d cho ose this pla ce as it ap pe als to me
mo re than the others). Na wet je śli do wy bo ru będzie nie miej -
sce, ale rzeźba, pro jekt pla ka tu, zdjęcie do ar ty ku łu, to sam
mo del wy po wie dzi war to za pa miętać. 

Ostat nie dwa py ta nia w za da niu trze cim są luźno po wiąza ne
z te ma ty ką pierw szej części te go za da nia. Od po wia da jąc
na nie, można sko rzy stać ze struk tu ry roz praw ki „za i prze -
ciw”, czy li roz po cząć wy po wiedź od krót kie go, jed noz da nio we -
go wstępu, po tem po dać np. dwa ar gu men ty wspie ra jące na -
sze zda nie i je den lub dwa ar gu men ty prze ciw ni ków. Wraz
z przy go to wa niem re ali za cja te go za da nia nie po win na prze -
kro czyć 5 mi nut.

Je śli tak zre ali zu jesz wszyst kie za da nia, mo żesz mieć pew ność,
że otrzy masz pełne 18 punk tów za część me ry to rycz ną eg za mi -
nu ust ne go. Do te go do cho dzą punk ty za za kres języ ko wy wy -
po wie dzi (4 pkt.), po praw ność (4 pkt.), wy mo wę (2 pkt.) i płyn -

ność (2 pkt). War to za dbać o to, że by do eg za mi nu ust ne go
przy go to wy wać się już od pierw szej kla sy, np. ćwi cząc w pa rach
umie jęt ność opi su zdjęcia zgod nie z kry te ria mi ma tu ral ny mi
lub do sko na ląc od po wia da nie na py ta nia. Wca le nie mu si to się
od by wać z wy ko rzy sta niem ze sta wów ma tu ral nych, wy star czą
ilu stra cje lub za da nia z pod ręcz ni ka. Do sko na łym przy go to wa -
niem do za da nia trze cie go jest re ali za cja pro jek tów, pod czas
któ rych ze spół mu si dojść do po ro zu mie nia co do wy ko rzy sty -
wa nych ma te ria łów, po my słów na re ali za cję pro jek tu itp. 

EG ZA MI NY PI SEM NE
Z uwa gi na ob jętość te go ar ty ku łu nie jest możli we rów nie

do kład ne omó wie nie pi sem nych eg za mi nów ma tu ral nych,
jed nak war to obej rzeć ten fil mik [youtu.be/qQeNV2Zsego],
w któ rym au tor ar ty ku łu omó wił za sa dy pi sa nia wy pra co wa -
nia z po zio mu pod sta wo we go. 

Zda nie ma tu ry na po zio mie pod sta wo wym nie wy ma ga
wca le do sko na łej zna jo mo ści języ ka, za awan so wa nych struk -
tur gra ma tycz nych czy idio mów. Z dru giej stro ny war to za -
uwa żyć, że przy ta kim sa mym jak do tych czas cza sie trwa nia
eg za mi nu (120 min na po zio mie pod sta wo wym i 150 min
na po zio mie roz sze rzo nym) licz ba za dań wzro sła i za miast 50
punk tów można te raz na każdym z tych po zio mów otrzy -
mać 60 punk tów, co z pew no ścią spo wo du je, że ko niecz ne
sta nie się jesz cze lep sze za rządza nie cza sem. 

War to pa miętać też, że na eg za mi nie pi sem nym wpro wa -
dzo no for my za dań otwar tych (któ re będą po pra wia ne nie
tak jak do tej po ry przez sys tem kom pu te ro wy, ale przez eg -
za mi na to rów) oraz za dań wy ma ga jących for mu ło wa nia wy -
po wie dzi po pol sku w re ak cji na tek sty an giel skie (lub od -
wrot nie). To spra wia, że le piej ze zda wa niem będą so bie
ra dzi ły oso by, któ re po za zwy kły mi lek cja mi często sto su ją ję-
zyk an giel ski w co dzien nym ży ciu, czy li np. ogląda ją w ory gi -
na le lub z an giel ski mi na pi sa mi fil my na plat for mach stre -
amin go wych, czy ta ją an glo języcz ne stro ny in ter ne to we lub
uczest ni czą w an glo języcz nych me diach spo łecz no ścio wych
– np. ko men tu jąc po an giel sku wpi sy na gru pach fa ce bo oko -
wych czy na In sta gra mie.
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MAR CIN ZA RÓD – in no wa tor, Na uczy ciel

Ro ku 2013, czło nek gru py Su per bel frzy RP,
na uczy ciel an giel skie go w V LO w Tar no wie
i eg za mi na tor ma tu ral ny z po nad 20-let nim
sta żem. Współau tor książki Go dzi ny Roz wo ju.
Jak wspie rać na sta wie nie na roz wój i uczyć (się)
in no wa cyj nie, lau re at na gro dy Li de rzy zmian
w edu ka cji. Pro pa ga tor Go dzi ny Ge niu szu
w Pol sce. Pro jek ty je go uczniów zdo by wa ją
na gro dy w kon kur sach ogól no pol skich i za -
gra nicz nych (np. Di sco ve ry Awards 2017

za pro jekt Thre ads of Li fe, Pla ti num Award w kon kur sie
CyberFair 2017, I m -sce w II In for ma tycz nym Pu cha rze Be ski dów). Pa -
sjo nat kung fu i tu ry sty ki ro we ro wej, in struk tor wu shu.
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https://www.superbelfrzy.edu.pl/author/marcin-zarod/


Zapytaliśmy kilku znanych i aktywnych w mediach społecznościowych nauczycieli o to, 
jakie zmiany niosą za sobą egzaminy maturalne w nowej formule i na co w związku z tym powinni zwrócić uwagę

uczniowie przygotowujący się do matury 2023.

Język pol ski
MAR CIN DZIER ŻAW SKI, blog Bel fer na za kręcie, 
na uczy ciel i eg za mi na tor języ ka pol skie go

Ma tu ra z języ ka pol skie go w no wej for mu le ja wi się ja ko swo -
ista re wo lu cja względem lat ubie głych. Przede wszyst kim na le -
ży się sku pić na za zna jo mie niu z li stą lek tur, a tę zna cząco
roz bu do wa no: od 2023 to po nad 40 po zy cji, po cząw szy od mi -
to lo gii, a na tek stach Du ka ja, Sta siu ka czy To kar czuk kończąc.
Bio rąc pod uwa gę, że do tej po ry ma tu rzy stę obo wiązy wa ła
zna jo mość 13 po zy cji lek tu ro wych, no wa for mu ła eg za mi nu
mo że się wy da wać nie la da wy zwa niem. War to jed nak pa mię-
tać, że wie le z lek tur to rap tem frag men ty dzieł. Jed nak bez
względu na to, czy pra cu je my z tek stem krót szym czy dłuż-
szym, star szym czy now szym, nie zmie nia się jed no: dla zwięk -
sze nia swo ich szans na zda nie eg za mi nu klu czo wa jest do bra
zna jo mość lek tur. 

Eg za min pi sem ny skła da się z trzech części. Na in te lek tu -
al ną roz grzew kę otrzy mu je my dwa tek sty po pu lar no nau ko we
lub na uko we, do któ rych do łączo no py ta nia. Isto tą te go za da -
nia jest nie tyl ko tzw. czy ta nie ze zro zu mie niem, ale przede
wszyst kim umie jęt ność po rów ny wa nia tek stów zwieńczo -
na no tat ką syn te ty zu jącą. By przy go to wać się do tej części
eg za mi nu, na le ży przede wszyst kim czy tać, sięgać od cza su
do cza su po tek sty po pu lar no nau ko we o do wol nej te ma ty ce,
a po tem o nich roz ma wiać. To po mo że roz wi nąć za sób słow -
nic twa, po sze rzy ho ry zon ty oraz wy kształci umie jęt ność wy ra -
ża nia opi nii w opar ciu o ar gu men ty – przy dat ność tych kom pe -
ten cji zde cy do wa nie wy kra cza po za eg za min ma tu ral ny. 

Dru ga część ar ku sza to test hi sto rycz no li te rac ki i od 12 do
22 za dań spraw dza jących zna jo mość tre ści wcze śniej wspo mnia -
nych lek tur, ro zu mie nia ich pro ble ma ty ki i od czy ty wa nia ich
w kon tek stach epo ki, ga tun ku, bio gra fii au to ra, fi lo zo fii itp. Py ta -
nia do ty czą ma te ria łu z każdej kla sy szko ły śred niej, co na pew no
uła twi zdo by wa nie punk tów.

Na ko niec uko ro no wa nie, czy li wy pra co wa nie w for mie wy -
po wie dzi ar gu men ta cyj nej o ob jęto ści nie mniej szej niż 300
wy ra zów. Te ma ty (do wy bo ru je den z dwóch) wy pra co wań bę-
dą obej mo wa ły pro ble ma ty kę „ogól no ludz ką”, czy li sze ro ko ro -
zu mia ne kwe stie war to ści w ży ciu czło wie ka, wy bo ry i ich kon -
se kwen cje, oce nę różnych za cho wań, zma gań z emo cja mi,
bu do wa nia re la cji, do strze ga nia wpły wu oto cze nia czy hi sto rii
na tożsa mość jed nost ki. Pi szący zo bo wiąza ny będzie w swo ich
roz wa ża niach od nieść się do 4 ele men tów: utwo ru z obo wiąz -
ko wej li sty lek tur, in ne go utwo ru li te rac kie go oraz za wrzeć
2 kon tek sty (mo gą to być in ne tek sty kul tu ry lub zgod ne z te -
ma tem pra cy i li nią ar gu men ta cyj ną pi szące go re flek sje o pod -
ło żu hi sto rycz no li te rac kim, teo re tycz no li te rac kim, li te rac kim,
bio gra ficz nym, kul tu ro wym, mi to lo gicz nym, bi blij nym, re li gij -
nym, hi sto rycz nym, fi lo zo ficz nym, eg zy sten cjal nym, po li tycz -
nym czy spo łecz nym). Na le ży pod kre ślić, że po raz ko lej ny nie -
zbęd na oka zu je zna jo mość lek tur, po nie waż brak od nie sie nia
do ta ko wej lub po ważny błąd rze czo wy z za kre su jej tre ści
i pro ble ma ty ki będzie dys kwa li fi ko wał wy pra co wa nie. 

Język an giel ski
DO RO TA UCHWAT -ZA RÓD, MAR CIN ZA RÓD, au to rzy
książki Go dzi ny roz wo ju, na uczy cie le i eg za mi na to -
rzy języ ka an giel skie go z wie lo let nim sta żem
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Za kres te ma tycz ny eg za mi nów ma tu ral nych z języ ka no wo -
żyt ne go (języ ka an giel skie go) w sta rej i no wej for mu le po zo sta -
nie po dob ny. Zmie ni się jed nak po ziom trud no ści – pod nie sio -
no po przecz kę, tak je śli cho dzi o po ziom umie jęt no ści
języ ko wych, jak i ro dza je za dań (więcej będzie za dań otwar -
tych), jak i wresz cie o mak sy mal ną możli wą do zdo by cia licz -
bę punk tów.

Po pierw sze, zmia na po zio mu zna jo mo ści języ ka. W ro ku
szkol nym 2021/2022, ze względu na pan de mię, wy ma ga nia
od po wia da ły: na po zio mie pod sta wo wym – po zio mo wi A2+
(B1 w za kre sie ro zu mie nia wy po wie dzi); na po zio mie roz sze -
rzo nym – B1+ (B2 w za kre sie ro zu mie nia wy po wie dzi). Na to -
miast w la tach 2022/2023 oraz 2023/2024 wy ma ga nia eg -
za mi na cyj ne do ty czące eg za mi nu ma tu ral ne go
z języ ka ob ce go no wo żyt ne go od po wia da ją:
na po zio mie pod sta wo wym – B1 (B1+ w za kre -
sie ro zu mie nia wy po wie dzi); na po zio mie roz -
sze rzo nym – B2 (B2+ w za kre sie ro zu mie nia
wy po wie dzi).

Po dru gie, zwięk szo na zo sta ła licz ba za -
dań otwar tych, za tem w przy pad ku słu cha nia
i czy ta nia ze zro zu mie niem nie będą to już tyl ko
za da nia wie lo krot ne go wy bo ru, za da nia praw -
da/fałsz czy za da nie na do bie ra nie wła ści wej od po wie -
dzi, ale do cho dzą rów nież za da nia wy ma ga jące uzu pełnie nia
luk w tek ście, od po wie dzi na py ta nia do tek stu itp.

Wi dać też więcej za dań wy ma ga jących prze ana li zo wa nia
i zsyn te ty zo wa nia in for ma cji przed sta wio nych w jed nym
za da niu w kil ku tek stach różne go ro dza ju (np. news, wy -
kres). Za uwa żal ne jest, że twór com eg za mi nu w no wej for mu -
le nie cho dzi o to, by spraw dzić, czy uczeń je dy nie „prze ro bił”
struk tu ry gra ma tycz ne i na uczył się słow nic twa, ale czy wy ka -
zu je fak tycz ne umie jęt no ści języ ko we. Ma my też kil ka zu pełnie
no wych ty pów za dań – np. in for ma cje po da ne w tek ście an -
giel skim na le ży prze ka zać po pol sku (lub od wrot nie) – te go ty -
pu za da nia wy ma gać będą od uczniów szcze gól nej uważno ści,
je śli cho dzi o do kład ne czy ta nie po le ceń.

Po trze cie wresz cie, choć czas eg za mi nu po zo stał ten sam,
do zdo by cia jest więcej punk tów (od 2023 r. mak sy mal na licz ba
to 60), co ozna cza, że w ta kim sa mym jak do tąd cza sie uczeń
mu si zro bić więcej za dań, by eg za min zo stał za li czo ny. 

Ra dy dla uczniów? Są w za sa dzie ta kie sa me jak dla zda jących
ma tu rę w sta rej for mu le. Na pew no na le ży do czy ty wać po le -
ce nia do za dań do końca. I trze ba zwró cić uwa gę na to, że
wy pra co wa nia są oce nia ne pod kątem for mal nym. Na po zio -
mie roz sze rzo nym ta kie kwe stie, jak wła ści we pro por cje po -
szcze gól nych części wy pra co wa nia, do bra kom po zy cja czy na -
wet po dział na aka pi ty i gra ficz na stro na tek stu są tak że
oce nia ne i wszel kie nie do pa trze nia w tym za kre sie mo gą skut -
ko wać ob ni że niem punk ta cji.

Bio lo gia
OL GA RO DZIK, pa niod bio lo gii.pl

Ma tu ra 2022 i ma tu ra 2023 je śli cho dzi o za kres te ma tycz ny,
nie będą wy raźnie różny mi eg za mi na mi – zmia ny, ja kich do ko -
na no, są wy łącz nie ko sme tycz ne. Du żo ważniej sze różni ce po -
le ga ją na po dej ściu do tre ści obec nych w pod sta wie pro gra -
mo wej już wcze śniej, ale od ma tu ry 2023 wi dać ina czej
po ło żo ne ak cen ty. Do brym przy kła dem jest ana li za da nych
– od ma tu ry 2023 ma my więcej za dań, któ re po le gać ma ją
na ana li zo wa niu wy kre sów, ta bel, in for ma cji sta ty stycz nych,
czy li za dań wy ma ga jących nie tyl ko wie dzy bio lo gicz nej,

ale też ma te ma tycz nej. Więk szy na cisk po ło żo no też
na me to do lo gię ba dań – za da nia eg za mi na cyj ne

wiązać się ma ją z oce ną po praw no ści wy ko na nia
ba da nia na uko we go czy wręcz spraw dzać

umie jęt ność pro jek to wa nia ba dań na uko -
wych. W eg za mi nie ma tu ral nym z bio lo gii wi -
dać też więk szą in ter dy scy pli nar ność, co
wy ma gać będzie łącze nia wie dzy z bio lo gii

z wia do mo ścia mi z che mii, fi zy ki czy wspo -
mnia nej już ma te ma ty ki. We dług mnie eg za min

ma tu ral ny od 2023 r. od cho dzi od en cy klo pe dycz -
ne go po dej ścia i zmie rza w stro nę umie jęt no ści ko ja -

rze nia, my śle nia, ana li zo wa nia.
Ważną zmia ną będzie roz sze rze nie licz by cza sow ni ków

ope ra cyj nych – o ta kie jak „na ry suj”, „skon stru uj”, „za pro jek -
tuj”, „roz strzy gnij” czy „udo wod nij”. Uczu lam przy go to wu jących
się do ma tu ry na to, by do brze po zna li zna cze nie tych słów
i prze ćwi czy li udzie la nie od po wie dzi na tak po sta wio ne za da -
nia.

Są też różni ce tech nicz ne – oprócz te go, że od ma tu ry 2023
ar kusz ma być ko lo ro wy, to ina czej punk to wa ne będą za da -
nia – za jed no będzie można otrzy mać dwa, a na wet trzy punk -
ty, a nie jak do tąd tyl ko je den punkt lub ze ro. Z punk tu wi dze -
nia zda jących to za le ta, po nie waż mi mo udzie le nia nie pełnych
od po wie dzi będzie szan sa, by za częścio wo do brą od po wiedź
do stać choćby je den punkt i przy więk szej licz bie od po wie dzi
te go ty pu uzbie rać na wet wy ma ga ne do po zy tyw ne go za li cze -
nia eg za mi nu mi ni mum.

Mo je ra dy dla ma tu rzy stów, nie za leżnie, czy zda wać będą eg -
za min we dług sta rej (tech ni kum), czy no wej for mu ły: ćwicz cie
pre cy zję wy po wie dzi, ana li zę przy czy no wo -skut ko wą, czy ta nie
ze zro zu mie niem – i czy ta nie po le ceń do końca. Często bo -
wiem błędy na eg za mi nie wy ni ka ją z te go, że zda jący nie od no -
si się do za da nia za pi sa ne go w po le ce niu, nie wy ko nu je
wszyst kich ko niecz nych do zro bie nia kro ków al bo nie pre cy zyj -
nie od po wia da, tra fia jąc „obok”, a nie w to, co jest od nie go wy -
ma ga ne do po zy tyw ne go za li cze nia od po wie dzi.

Opr. MAGDA TYTUŁA
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Wśród maturzystów 2022 znaleźli się i tacy, którzy w ostatniej klasie szkoły średniej nie samą maturą żyli, 
czas poświęcając głównie na pozaszkolne aktywności. Przeczytajcie wskazówki od nich.

PIOTR ŁA BA
lau re at czte rech i fi na li sta

trzech olim piad przed mio to -
wych, ab sol went kla sy biol.-
chem. w I LO im. ONZ w Biłgo ra ju
oraz Szko ły Mu zycz nej II st. w Za -
mo ściu (w kla sie sak so fo nu)

Nie je stem ko lek cjo ne rem suk ce -
sów, do po zna wa nia różnych dzie dzin na uki już od cza su na uki
w gim na zjum mo ty wu je mnie cie ka wość. W olim pia dach bra -
łem udział z różnych po wo dów – np. w Olim pia dzie Geo gra ficz -
nej czy w Olim pia dzie Lo sy Żołnie rza i Dzie je Oręża Pol skie go
(obu je stem fi na li stą) chcia łem spraw dzić swo ją ogól ną wie -
dzę, z ko lei w Olim pia dzie In for ma tycz nej (zdo by łem ty tuł lau -
re ata) wy star to wa łem za na mo wą ko le gi, z któ rym ra zem przy -
go to wy wa li śmy się, pro gra mu jąc, a np. w Olim pia dzie
Bio lo gicz nej (fi na li sta) i w Olim pia dzie Che micz nej (lau re at)
wziąłem udział, by zgłębić te dzie dzi ny wie dzy, w któ rych
w gim na zjum nie od no si łem więk szych suk ce sów. 

Kie dy przy go to wu je my się do udzia łu w jed nej olim pia dzie,
umie jęt no ści zdo by te w cza sie na uki przy da ją się po tem w cza -
sie star tów w in nych olim pia dach. Je śli przy tym na uczy my się
nie mar no wać cza su oraz będzie my wie dzie li, któ re ma te ria ły
są od po wied nie do pra cy w cza sie przy go to wań do olim piad,
mo że my li czyć na suk ces.

ONI JUŻ ZDALI

DO MI NI KA JA CEJ KO
za ło ży ciel ka fo un der ka i CEO star tu pu roz wi ja jące go

apli ka cję FUTURE, ab sol went ka kla sy mat.-fiz.-inf. w III LO
im. K. K. Ba czyńskie go w Bia łym sto ku
Łącze nie ja kiej kol wiek dzia łal no ści do dat ko wej z na uką

do ma tu ry to dro ga dla osób, któ re są bar dzo zmo ty wo wa ne
i moc no wie rzą w to, co ro bią po za szko łą. Z ma tu rą mie rzy my
się wszy scy, na to miast wszel ka po zasz kol na ak tyw ność jest dla
tych, któ rzy czu ją, że mo gą iść na roz ma ite ustęp stwa (np.
mniej wyjść ze zna jo my mi), by po go dzić wszyst kie swo je ce le
w ro ku, w któ rym kończą szko łę. Ja jak wie lu mło dych lu dzi
uwa żam, że ma tu ra nie de fi niu je na szej war to ści i nie jest naj -
ważniej szą spra wą w na szym ży ciu, więc ja ko ma tu rzyst ka po -
sta wi łam na dzia ła nia star tu po we. To oka za ło się do brą stra te -
gią też dla te go, że zbu do wa łam wo kół sie bie ze spół lu dzi,
któ rzy mo gli mnie za stąpić, kie dy na trzy mie siące przed eg za -
mi na mi wzięłam się w końcu ostro do na uki.

Pierw sza ra da dla mło dych przed siębior czych: szu kaj cie po łą-
czeń między tym, co was in te re su je, a wa szą ścieżką kształce -
nia w szko le czy przy szłą dro gą aka de mic ką. W Pol sce jest co -
raz więcej kon kur sów, sty pen diów, pro jek tów, pro gra mów itp.,
któ re po ma ga ją się roz wi jać mło dym lu dziom, jed no cze śnie
da jąc be ne fi ty edu ka cyj ne czy aka de mic kie. Ja w jed nym z ta -
kich kon kur sów wy gra łam in deks na Uni wer sy tet War szaw ski,
a w in nym – hac ka to nie biz ne so wym – do sta łam 60% zniżki
na cze sne na stu dia na Aka de mii Le ona Koźmińskie go. 

Dru ga ra da: je śli fak tycz nie je ste ście biz ne so wo czy pro jek to wo
zmo ty wo wa ni, po szu kaj cie w szko le, wśród swo ich na uczy cie li
men to ra, ko goś, kto do strze że wasz po ten cjał, za ak cep tu je wa -
sze ce le i prze pro wa dzi was przez ścieżkę na uki do eg za mi nów.

KAC PER TRE LOW SKI
bram karz RKS Ra ków Często cho wa,
ab sol went Li ceum Ogól no kształcące go

„Szko ła Mi strzo stwa Spor to we go 
Ra ków” w Często cho wie

Mo ja za sa da to: dla chcące go nic
trud ne go. Łącze nie przy go to wań
do ma tu ry z wy czy no wym upra wia -
niem spor tu nie jest ła twe, ale
przy do brej or ga ni za cji cza su da się
to wszyst ko po go dzić. 
Przy na piętym ter mi na rzu war to

za dbać o in dy wi du al ny pro gram na -
ucza nia. Naj ważniej sza jest kon se kwen cja
i wy trwa łość w dąże niu do ce lu, a wte dy
wszyst ko jest możli we.
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Najlepsze uczelnie 
niepubliczne 2022

 miejsca w poprzednich latach:

UWAGA: Zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo. 
Ranking uwzględnia tylko uczelnie z uprawnieniami co najmniej magisterskimi, które odesłały ankiegtę rankingową.

ABSOL-
WENCI 

NA RYNKU
PRACY 
22%

PRESTIŻ
10%

20
22

 1        Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie                                                                                                  1             1             1            100,0         100,00        78,81            

 2        SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie                                                                          2             2             2             81,9           45,32         72,83            

 3        Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej                                                                                                              3             6             6            72,8           14,45         79,71            

 4        Uczelnia Łazarskiego w Warszawie                                                                                                                     4             3             3             68,8           23,90         79,05            

 5        Akademia Finansów i Biznesu Vistula                                                                                                                 4             5             5             65,2          12,84         87,63            

6=      Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych                                                                                     6             4             4            61,7           29,27         80,04            

6=      Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie                                                                                 10            6             -             61,2           7,56          71,63            

 8        Collegium Civitas w Warszawie                                                                                                                           7             8             6             59,8           26,04         82,37            

 9        Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu                                                                                                        9            11           10           55,0           12,18         70,29            

10       Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego                                                                         16            8             8            54,1          21,82         60,02            

11=    Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu                                                                                                            15           12           16            53,3            1,86          73,92            

11=    Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu                                                     13           13           16            52,8            3,60          95,30            

13       Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej                                                                              13           13           24            52,7            1,01          60,50            

14=    Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula                                                                                                8            13           13            51,8            0,52          66,09            

14=    Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi                                                                                                10           10           11            51,2            2,84          75,63            

16       Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                                                                                                                10           15           14            50,2           18,38         76,26            

17=    Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa                                                                                          27           29           15            48,1            2,55          69,63            

17=    Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej                                                                    19           13           12            47,6            1,93          75,62            

19       Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy                                                                                        17           16           16            45,8            3,48          68,21            

20       Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie                                                                                                      22           23           20            44,4            0,49          78,94            

21=    Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy                                                                                                        19           25           27            43,8            2,40          78,64            

21=    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu                                                                                                           22           26           26            43,4           9,55          77,99            

23=    Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku                                                                                                                 22           20           23            42,7            4,15          67,73            

23=    Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu                                                                                     27           31           24            42,7            6,29          53,31            

23=    Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu                                                                                                                   22           31           30            42,5            4,06          78,58            

23=    Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie                                                                                                         19            -              -              42,5           2,33         100,00           

23=    Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie                                                                                              36           26           19            42,2            7,23          66,15            

28=    Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie                                      31           13           12            41,5            0,54          80,17            

28=    Bydgoska Szkoła Wyższa                                                                                                                                    33           29           27            41,1            4,63          75,76            

28=    Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu                                                                                                                 22           23            -              41,0            3,99          83,52            

31=    Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie                                                                          33           37           34            40,8            3,45          59,59            

31=    Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie                                                                                      31           26           29            40,3            2,55          66,55            

32       Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach                                                                                                         33           23           12            39,9            6,01          47,21            

33       Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi                                                                                           37           26           20            38,7            5,46          82,63            

34       Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży                                                                                                               29           38           35            37,6            1,89          80,46            

35       Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu                                       -              -              -              36,9            5,32          72,99            

36=    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie                                                                                         38           38           38            35,1            3,12          77,06            

36=    Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach                                                                                  41           44           30            34,8            1,18          62,94            

38       Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu                                                                                 40           46           42            34,7            1,52          67,98            

39       Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie                                                                 39           44           35            32,9            1,46          79,82            

40       Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku                                                                                        42           46           41            31,7            0,55          58,02            

41       Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku                                                                                                                  43           50            -              26,4            0,98          55,57            

42       Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie                                                                                            -            50           50            23,4            0,59          51,08            

43       Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi                                                                                     -              -            50            20,4            0,37          37,74            

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych
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100 punk tów ozna cza wy nik naj lep szy w ra mach da ne go kry te rium. Po zo sta łe wy ni ki są war to ścia mi względ ny mi od nie sio ny mi do naj lep sze go wy ni ku w da nym kry te rium (np. war tość 64,5 ozna cza, 
że da na uczel nia w tym kry te rium wy pra co wa ła 64,5% wy ni ku naj lep szej uczel ni w da nym kry te rium).
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            90,91       100,00       66,67        86,78       42,84        29,78       100,00      92,97         9,02         60,81        75,00       14,57        44,40        21,99       70,64        48,74        72,40

           100,00      100,00      100,00       72,76       60,19        22,00        29,41       48,90         9,17         97,58        17,86        6,31         23,18         8,94        77,06         5,65          3,63

            63,64        33,33        50,00        88,48       59,41        12,74        38,24       63,11        19,34        77,30       100,00      38,39        72,92        22,07       59,63         7,66          9,03

            77,27        33,33        16,67        50,29      100,00       22,94        20,59       56,00        18,75        36,36        53,57       24,90        85,28        17,82       59,63         8,38          6,61

            63,64         0,00         50,00        78,39       27,37        11,26        17,65       54,48        12,55         6,63         42,86       67,29       100,00       27,51      100,00       12,04         4,98

            63,64        33,33        50,00        41,19       60,06        11,56         0,00        47,40        22,91         5,96         21,43       20,44        65,45        14,01       64,22         3,43          2,43

            63,64        33,33        16,67       100,00      70,20        12,00        11,76       37,84         4,23         12,25        32,14       62,08       100,00       31,49       67,89         2,96          3,62

            63,64         0,00         16,67        51,65       29,33        17,09         2,94        80,21        10,76         8,26         64,29       25,50        86,97        14,64       59,63        15,81        26,11

            63,64        33,33        33,33        71,67       60,63        14,88         0,00        55,90        18,00        16,56         7,14         9,73         31,86        21,06       36,70         1,01          7,16

            45,45        33,33        50,00        51,48       44,15        34,83        11,76       57,78         2,44          4,83         17,86        5,42         67,63         2,33        39,45         4,25          9,84

            50,00         0,00         16,67        67,01       75,92        25,72         0,00        83,52         6,97         24,85        28,57       26,56        51,81        26,42        6,42          2,66         12,06

            63,64         0,00          0,00         75,44        0,00          8,66          0,00        26,25        12,98         2,29          7,14        16,62       100,00       28,51       23,85         8,06         23,35

            36,36         0,00          0,00         76,01       43,80        59,57         0,00        10,94        21,41         3,11          7,14        52,71       100,00      100,00       3,67        100,00      100,00

            63,64         0,00          0,00         59,72       75,92         8,15          5,88       100,00        3,83          0,20         14,29       66,49       100,00        0,00        44,95        24,49        23,37

            54,55         0,00         50,00        36,29       35,89        10,98         2,94        35,26        39,52        11,29        46,43       20,06        42,75        12,00       44,95         4,50          1,48

            36,36         0,00         16,67        56,94       63,06         7,67         20,59       39,77         9,96        100,00       25,00        3,54         13,49         1,40        53,21         2,20          2,49

             0,00          0,00          0,00         61,43        0,00         61,79         0,00        76,56         0,00          2,17          7,14        88,26       100,00       61,90        2,75          0,00         10,89

            36,36         0,00          0,00         70,78       10,54        71,87         0,00        50,00         8,52          0,00          0,00         1,73          3,04         50,15        0,92          0,00          0,00

            45,45         0,00          0,00         86,00       38,60        43,06         0,00        38,04        16,17        24,33         0,00         0,00          2,82         36,11        5,50          0,00         11,38

            50,00         0,00          0,00         54,69       26,28        25,36         0,00        33,87         1,85          5,96         14,29       12,10        35,04         6,53        26,61         0,94          4,77

            36,36         0,00          0,00         13,94       33,67        17,14         5,88        35,00        12,33         0,00         25,00       43,46        64,64        13,54       29,36         0,83         18,28

            36,36         0,00         16,67        45,94       27,62         8,67          0,00        46,23         0,89         48,16        14,29        1,13         24,75         8,93        44,04         6,70          1,85

            50,00         0,00         16,67        69,55       42,34         9,14         11,76       25,00        13,14        22,36        14,29        3,49          4,86         18,86       24,77         2,74          1,80

             0,00          0,00          0,00         47,78       12,65       100,00        8,82        54,69        24,90         6,61          0,00         0,00         19,12         0,00         8,26         21,25        42,15

            36,36         0,00          0,00         49,50       34,61        10,10         0,00        41,53        13,15        40,60        25,00        5,54         13,97         4,88        27,52         0,00          0,00

             0,00          0,00          0,00         21,72       59,31         8,65          0,00        18,75       100,00        2,00          0,00         2,12          4,07          0,00         1,83          0,00         15,37

            36,36         0,00          0,00         60,35       32,80        13,53         8,82        50,31         0,62         28,74        17,86       20,25        48,24        11,40       34,86        19,86         0,49

            36,36         0,00          0,00         27,56       57,99        18,90         0,00        54,69         0,00          0,00          7,14        16,06        12,17         0,00        10,09         4,92          9,76

             0,00          0,00          0,00         74,14       19,98        52,33         0,00        64,17         0,00          1,11          0,00         0,00          1,22          0,00         0,92          0,00          0,00

            36,36         0,00          0,00         37,33       24,76        10,89         8,82        32,81        14,02         3,57          0,00         0,00         30,30         0,00         5,50          0,00          0,00

             0,00          0,00          0,00         34,89       16,95        18,23         0,00        63,19         0,00         59,80        25,00      100,00      100,00        6,09        49,54        13,89        41,18

            36,36         0,00          0,00         52,17       82,24        20,44         0,00        29,17         7,39          1,79          3,57         2,00         24,76         3,11         9,21          9,92         14,68

            63,64         0,00          0,00         39,22       36,78        69,65         0,00        35,00         4,80          2,42          0,00         0,00          4,52          2,69         3,67          2,87          0,00

             0,00          0,00         16,67        27,62       27,22        17,81         0,00        32,50         5,33         19,84        14,29        1,48         18,81         3,13        41,28         1,95          5,84

             0,00          0,00          0,00         51,65        8,25         32,35         0,00        33,65         8,06          2,83          0,00         0,00         17,48        21,96        5,50         11,83         0,00

            36,36         0,00          0,00         21,72       24,76         8,84          0,00        45,37         7,89         19,67        17,86        4,19          9,23          0,00        17,43         3,69         16,73

             0,00          0,00          0,00         21,72       18,25        28,77         0,00        26,92        11,28         3,50          7,14         4,66         24,57         0,00        13,76         0,00          0,00

             0,00          0,00          0,00         37,16       38,93        15,85         0,00        54,69         0,00          5,45          7,14        37,21        71,22        24,07        2,75          1,45          0,00

             0,00          0,00          0,00         23,89        0,00         18,36         0,00        87,50         0,00          0,05          0,00         0,00        100,00        0,00         7,34          7,14         44,53

             0,00          0,00          0,00          0,00        71,17         9,07          0,00        43,75         0,00          1,01          0,00         0,00         10,16         0,00         4,59          0,00          0,00

             0,00          0,00          0,00          0,00        37,96        13,73         0,00        87,50         0,00          0,00          3,57         3,34        100,00       67,71        4,59          0,00          0,00

             0,00          0,00          0,00         13,65       68,72        12,05         0,00        35,00         0,98          2,39          3,57         0,69          7,77          0,00         6,42          1,19          1,35

             0,00          0,00          0,00         23,89       24,60        10,94         0,00        36,46         0,58          2,27          0,00         0,00         20,60         0,00         7,34          0,57          1,28

             0,00          0,00          0,00         59,72        0,00         10,42         0,00        43,75         0,00          0,00          0,00         0,00         20,27         0,00         1,83          0,00          0,00

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych


To mek za re je stro wał się w ba zie Daw ców szpi ku
pod czas trwa jącej w je go szko le ak cji

#KOMÓRKOMANIA. Po my ślał: „Co mi szko dzi,
sko ro w przy szło ści mo że to ko muś po móc?”. Jak sam

przy zna je du żo go to nie kosz to wa ło, wy star czy ło po pro stu
wziąć pa ty czek, po jeździć nim w bu zi i to na praw dę ty le. Je go
ma te riał ge ne tycz ny zo stał prze ba da ny i tra fił później w for -
mie ano ni mo wej do ogól no świa to wej ba zy. Ty pu je się z niej

Daw ców dla Pa cjen tów z ca łe go świa ta, cho rych m.in. na bia -
łacz kę. Ni gdy nie wiesz, na ko go mo że tra fić ta ka cho ro ba
– ko goś bli skie go, ro dzi nę, przy ja cie la, a mo że na wet Cie bie?

Pro jekt #KOMÓRKOMANIA wy star to wał sześć lat te mu.
Za ini cjo wa ła go Fun da cja DKMS, któ ra w Pol sce ist nie je
od 2008 ro ku. Ce lem jej dzia łal no ści jest po więk sza nie ba zy
Daw ców szpi ku oraz przy go to wa nie ich do po bra nia ma te ria -
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WOLONTARIAT. CZY PRZYDA CI SIĘ
TO NA STUDIACH? 

Zgłoszenia do akcji #KOMÓRKOMANIA
można przesyłać na adres e-mail:
szkola@dkms.pl. Jeśli masz jakieś pytania
skontaktuj się telefonicznie pod numer
+48 606724219. 

Chcesz mieć łatwiejszy start na studiach? Zdobyć nowe umiejętności praktyczne? Nie musisz robić nic wielkiego. 
Przyłącz się do wolontariatu i zorganizuj akcję #KOMÓRKOMANIA w swojej szkole. 

https://www.dkms.pl/


łu do prze szcze pie nia. W ciągu 14 lat Fun da cji uda ło się za re -
je stro wać w Pol sce po nad 1,8 mln po ten cjal nych Daw ców,
z cze go pra wie 400 Daw ców fak tycz nych uda ło się wy ty po -
wać z sa mych ak cji #KOMÓRKOMANIA prze pro wa dzo nych
w szko łach na te re nie ca łe go kra ju. 

Po móc mo żesz na wie le spo so bów

UWA GA, NAJ WAŻNIEJ SZE JEST TO, 
ŻE W #KOMÓRKOMANII NIE CHO DZI TYL KO 

O OD DA WA NIE SZPI KU. 

W ba zie za re je stro wać mo gą się oso by je dy nie pełno let nie,
ale każdy uczeń mo że po móc i przy czy nić się do jej pro mo -
wa nia. Wy star czy za ini cjo wać ak cję w swo jej szko le, zo stać
jed nym z wo lon ta riu szy al bo po pro stu ta go wać. Do dasz
#KOMÓRKOMANIA do swo ich re la cji w me diach spo łecz no -
ścio wych, a ktoś zna jo my za py ta: O co cho dzi? Opo wia da jąc
o ak cji, też po ma gasz. 

– Je śli cho dzi o na szą kla sę, to za re je stro wa li się pra wie wszy -
scy – wspo mi na To mek. – A ci, któ rzy do wie dzie li się, że później
zo sta łem Daw cą tro szecz kę mi za zdro ści li. To, że zna lazł się mój
„bliźniak ge ne tycz ny”, któ ry po trze bo wał po mo cy jest rze czy wi -
ście bar dzo po zy tyw ne.

Mam dla Cie bie do brą wia do mość. Je śli chcesz, aby w Two -
jej szko le rów nież po ja wi ła się #KOMÓRKOMANIA, nie mu -
sisz od ra zu brać or ga ni za cji ca łej ak cji na swo je bar ki. Po proś
o jej zor ga ni zo wa nie na uczy cie la z Two jej szko ły, a sam zo -
stań wo lon ta riu szem. Do Two ich za dań na le żeć będzie po -
ma ga nie na uczy cie lo wi, in for mo wa nie, przy go to wa nie sto isk,
roz wie sze nie pla ka tów i re je stra cja po ten cjal nych Daw ców
pod czas fi na łu. Co będziesz z te go miał? Sa tys fak cję? Przy -
jem ność? Nie tyl ko!

ZO STAŃ WO LON TA RIU SZEM
– przy da Ci się to na stu diach i w pra cy

Jak wska zu ją eks pert ki z Uni wer sy tec kie go Cen trum Wo lon -
ta ria tu UW, wo lon ta riat to świet na oka zja, aby spraw dzić
swo je możli wo ści, na uczyć się współpra cy, pla no wa nia cza su
i po znać in nych lu dzi, któ rzy kie ru ją się po dob ny mi war to -
ścia mi co Ty.

– Ta kie zna jo mo ści po zo sta ją na la ta – za chęca Małgo rza ta
Wi śniew ska, jed na z eks per tek. – Dzięki wo lon ta ria to wi na -
wiązu je my kon tak ty, ma my się do ko go zwró cić i mo że my po czuć
się częścią spo łecz no ści. Ma my przez to mniej stre su. Ca ła ta ak -
tyw ność po zwa la zbu do wać pew ność sie bie. Za czy na my spraw -
dzać się w mniej szych rze czach, po tem idzie my tro chę da lej,
a w re zul ta cie oka zu je się, że z wo lon ta riu sza sta je my się ko or -
dy na to rem.

Je śli jesz cze Cię to nie prze ko na ło, po myśl te raz przez chwi -
lę o prak tycz nym do świad cze niu z wo lon ta ria tu. Lu dzie, któ -
rzy uczest ni czą w wo lon ta ria tach le piej ra dzą so bie w pra cy
ze spo ło wej, ma ją bar dziej roz wi nięte zdol no ści ko mu ni ka cyj -
ne, po tra fią pla no wać. Ak tyw ne dzia ła nie po ma ga po znać
wła sne gra ni ce oraz roz wi jać się w kie run ku, któ ry Cię in te re -
su je. To wszyst ko przy da je się później na stu diach i w pra cy.

– W Pol sce ciągle ma my moc no uprosz czo ne wy obra że nie
na te mat wo lon ta ria tu – tłu ma czy Ire na Sko we ra z UCW.
– A my za chęca my do spoj rze nia na wo lon ta riat sze rzej. Ist nie ją
na praw dę różne for my za an ga żo wa nia spo łecz ne go. Naj waż-
niej sze, że to jest do bro wol ne dzia ła nie, ta ka jest głów na za sa da
wo lon ta ria tu. To rów nież spra wia, że uczy my się od po wie dzial -
no ści za sie bie i za dzia ła nia, w któ rych bie rze my udział.

Każdy mo że bać się no wych wy zwań
Ina czej niż To mek na swo je do świad cze nie z od da wa niem

ko mó rek ma cie rzy stych pa trzy Da mian, któ ry na od da nie
krwio twór czych ko mó rek ma cie rzy stych cze kał aż 5 lat.

– Był paździer nik 2019 ro ku i na gle za dzwo nio no do mnie
z Fun da cji. Za py ta no, czy je stem jesz cze za in te re so wa ny by ciem
Daw cą szpi ku lub ko mó rek ma cie rzy stych. Po my śla łem: „Wow!
To sta ło się re al ne. Po wie dzia łem A, to te raz trze ba po wie dzieć
B”. Zgo dzi łem się, po czym prze pro wa dzo no ze mną wy wiad
i później po bra no mi prób ki krwi. To był mo ment de cy zyj ny. Je śli
się bo ję, mo gę te raz zre zy gno wać, ale je śli się zga dzam, po tem
już le piej się nie wy co fy wać – mo że to za gro zić ży ciu Pa cjen ta.
Sie dzia łem wte dy w biu rze i wy obra zi łem so bie, jak na gle wkłu -
wa ją się w mo ją kość bio dro wą. Każde mu mo gą chy ba wte dy
przejść ciar ki? Ale po my śla łem – cze mu nie? Nic mnie to nie kosz -
tu je. W stycz niu mia łem za bieg i nie ża łu ję. Zresz tą nie by ło żad -
ne go na kłu wa nia, po bra no ode mnie ko mór ki ma cie rzy ste, tak
jak po bie ra się krew. Je stem zdro wy, a po po bra niu nie ma żad -
ne go śla du!

Po mo że Ci wy cho waw ca lub in ny na uczy ciel
Pa miętaj, o zor ga ni zo wa nie ak cji mo żesz po pro sić wy cho -

waw cę lub in ne go na uczy cie la w Two jej szko le. Po trzeb ne bę-
dzie je dy nie kil ka osób do po mo cy, po miesz cze nie na zor ga -
ni zo wa nie spo tka nia i tro chę wol ne go cza su. Po roz mo wie
te le fo nicz nej Fun da cja DKMS wy śle do Cie bie e -ma il z nie -
zbęd ny mi in for ma cja mi. 

Szko ły, któ re we zmą udział w ak cji #KOMÓRKOMANIA
otrzy mu ją przy zna wa ne przez Fun da cję DKMS Cer ty fi ka ty
Szko ły z Ży ciem. Dy plom Pe da go ga z Ży ciem otrzy ma ją rów -
nież na uczy cie le -ko or dy na to rzy, na to miast za an ga żo wa ni
ucznio wie ma ją możli wość uzy ska nia za świad cze nia o wo lon -
ta ria cie. 
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PORA NA STUDIA
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JAK WYBRAĆ
STUDIA I NIE
ZWARIOWAĆ? 

29

Ma tu ra i co da lej? To py ta nie spędza sen z po wiek wie lu
ma tu rzy stom. Stres przy go to wań do ma tu ry często idzie
w pa rze z lękiem o dal sze wy bo ry. 

1. Co to są „do bre stu dia”? 
Na fa ce bo oko wych gru pach ma tu rzy ści pi szą o dy le ma tach:

„Me dy cy na czy pra wo? Któ re stu dia są lep sze?”. „Psy cho lo gia czy
die te ty ka – co wy brać, po któ rych stu diach będę za ra biać więcej?”. 

Fakt jest ta ki, że do bre stu dia to ta kie… któ re są do bre DLA
CIEBIE. Do bre stu dia to ta kie, któ re będą zgod ne z Two imi za in -
te re so wa nia mi, ta len ta mi, roz wi ną Two je umie jęt no ści i da dzą Ci
wie dzę cen ną na ryn ku pra cy. Je śli pój dziesz na kie ru nek, któ ry
nie będzie Ci się po do bać, na uka przyj dzie Ci z du żą trud no ścią,
a w gorszych mo men tach będzie Ci się ciężko zmo ty wo wać. 

Pa miętaj też, że stu dia nie są tym sa mym co kurs za wo do -
wy: nie mu szą de ter mi no wać Two jej za wo do wej ścieżki. Kie ru -
nek to nie za wód. Przy kład? Po far ma cji mo żesz pra co wać
w kor po ra cji, roz wi jać się na uczel ni, pra co wać w ap te ce.
Po psy cho lo gii mo żesz da lej się kształcić, by zo stać te ra peu tą,
ale rów nie do brze Two ja ścieżka mo że się roz wi nąć w kie run -
ku HR czy re kla my i mar ke tin gu. Ważne jest, co Ty zro bisz
z wie dzą, któ rą zdo będziesz. 

2. Ja ki/Ja ka je steś? 
Kie dy pra cu ję in dy wi du al nie z ma tu rzy sta mi, za wsze po ru -

szam ten te mat na po cząt ku. Nie wiesz, od cze go za cząć? Za -
cznij od sie bie . Za sta nów się, w czym na tu ral nie je steś do -
bry(-a). Co przy no si Ci fraj dę i jed no cze śnie przy cho dzi bez
więk szych trud no ści, a na wet je śli ta ko we się po ja wią, to są
dla Cie bie źró dłem eks cy ta cji, a nie fru stra cji? Jak lu bisz spę-
dzać czas? 



Rów nie ważne jak po zna nie swo ich ta len tów jest zro zu mie nie,
w czym NIE je steś do bry(-a), i za ak cep to wa nie te go. W psy cho lo gii to
po dej ście na zy wa się „bu do wa niem na moc nych stro nach” i mó wi
o tym, że ta sa ma ilość cza su wło żo na w coś, w czym na tu ral nie je -
ste śmy do brzy, vs w coś, do cze go nie ma my pre dys po zy cji, da nam
du żo więk sze re zul ta ty. 

Po myśl też o swo ich war to ściach – na stro nie pra cow nia te stow.com
mo żesz zro bić Test War to ści Pra cy na pod sta wie kon cep cji Ko twic Ka rie ry
Ed ga ra She ina. W po zna niu sie bie mo gą po móc kon sul ta cje z men to rem
za wo do wym, udział w pro jek tach spo łecz nych (np. w ra mach olim pia dy
Zwol nie ni z Teo rii), wo lon ta riat. Mo żesz za py tać o to swo je oto cze nie oraz
zro bić te sty pre dys po zy cji np. MBTI czy kwe stio na riusz MŁOKOZZ.

3. Ja ki masz cel (za ku po wy )?
Pew nie masz już do świad cze nia z kup nem lap to pa, ko mór ki itp. Nie

dzi wi Cię, że sprze daw ca, za nim po le ci Ci kon kret ny mo del, py ta, co
na tym sprzęcie chcesz ro bić, do cze go będziesz go uży wać, jak często
będziesz z nie go ko rzy stać. Zatem pomaga Ci określić cel i zgod nie
z tym ce lem do brać tech nicz ne pa ra me try. Ten sam sche mat za sto suj
przy wy bo rze stu diów. Tu taj też je steś klien tem! Za nim wy bie rzesz kon -
kret ny kie ru nek, za daj so bie py ta nia. Co te stu dia ma ją mi dać? Co chcę
z nich wy nieść? Do cze go są mi te stu dia po trzeb ne? I tu taj pa miętaj
– to nie zna czy, że po wy bo rze / w trak cie stu diów nie mo żesz już zmie -
nić zda nia, nie mo żesz za cząć in nej ścieżki. Do pó ki jed nak nie zro bisz
pierw sze go kro ku, nie prze ko nasz się, czy on był do bry. Więcej o za wo -
dach mo żesz się do wie dzieć na stro nie Ma py Ka rier. Py taj sie bie:

• Jak ma wy glądać ide al ny dla mnie pro gram stu diów? O czym chcę
się uczyć? 

• Czy to, do cze go mo gę wy ko rzy stać te stu dia (po ten cjal ne za wo dy
i śro do wi sko pra cy), jest w ogó le tym, co mi się po do ba?  

• Co chcę ro bić na stu diach? Mo że jest tak, że za le ży mi na pra cy
w gru pie, chcę, że by mo je stu dia skła da ły się z pro jek tów, że by
uczel nia ofe ro wa ła też roz wój dla stu den tów w ko łach na uko wych
czy or ga ni za cjach. A mo że ważna jest dla mnie pra ca na uko wa,
mo że mo ja uczel nia po win na mieć su per la bo ra to ria lub mieć sta -
tus uczel ni ba daw czej? 

4. Ja kie są uczel nie, kie run ki? 
Trud ne i skom pli ko wa ne rze czy trze ba po dzie lić na ma łe kro ki

w cza sie. Wte dy ta kie za da nie mniej nas stre su je, jest du żo ła twiej -
sze. Na swo ich kon sul ta cjach i kur sach często sto su ję re gu łę go dzi -
ny w ty go dniu. Wy bierz so bie do wol ny dzień, w któ rym masz czas
na ta ką ana li zę i spo koj ną pra cę. Ustaw sto per w te le fo nie na go dzi -
nę i przez ten czas sku piaj się na tym, że by prze glądać stro ny uczel -
ni, „In for ma tor dla Ma tu rzy stów”, stronę
www.stu dia.gov.pl, ro bić no tat ki, słu chać roz -
mów z ab sol wen ta mi (jest ich spo ro na ka na -
łach uczel ni na YouTubie, a tak że na in nych ka -
na łach, np. Per spek tyw, Per spek ty wicz nej
Ma tu rzyst ki). Spi suj in for ma cje, któ re przy ku -
wa ją Two ją uwa gę, to, co bu dzi Two je wąt pli -
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wo ści i jest ma te ria łem na py ta nia do uczel ni. Go dzi na w ty go dniu
fak tycz ne go sku pie nia i dzia ła nia da Ci spo kój, po czu cie kon tro li. Po -
trak tuj to jak od skocz nię od ma tu ral nej na uki. 

5. Co do Cie bie prze ma wia?
Za nim po dej miesz de cy zję, tak jak pi sa łam wy żej, zrób wła sną

ana li zę. Na spo koj nie za po znaj się z pro gra ma mi stu diów, pójdź
na dni otwar te uczel ni. Ran king „Per spek tyw” po mo że Ci zo rien to -
wać się, jak da ne uczel nie i kie run ki wy pa da ją w ana li zie po rów naw -
czej. Ważne jest jed nak, że byś sam(-a) so bie ta ki wła sny ran king
stwo rzył(-a). Ja od lat pra cu ję na Ma try cy Kie run ko wej – au tor skim
na rzędziu, któ re za pro jek to wa łam dla swo ich kur san tów. Je śli je steś
nią za in te re so wa ny(-a), daj mi znać (kon tak ty w ram ce). Za łóżmy, że
masz wy bra nych 10 różnych kie run ków stu diów, któ re Cię cie ka wią.
Zrób ich li stę, łącz nie z przed mio ta mi, któ re są bra ne pod uwa gę
w re kru ta cji, oraz przed mio ta mi, któ re wid nie ją w pro gra mie stu -
diów. A te raz stwórz wła sny ran king kie run ków, po czy na jąc od tych,
któ re pa su ją do wy bra nych przez Cie bie na ma tu rze przed mio tów,
i te go, co zga dza się z Two imi za in te re so wa nia mi.

6. Je śli nie stu dia, to co?
Je śli my śląc o stu diach, czu jesz to tal ną pust kę w gło wie, to… wca -

le nie jest po wód do roz pa czy . Mo że war to so bie zro bić gap year?
Iść do pra cy? Je chać za gra ni cę? Wy brać ja kiś pro gram in ku ba cyj ny,
men to rin go wy? Iść na ja kiś kurs, by zdo być kon kret ne, in te re su jące
Cię umie jęt no ści? Ważne jed nak, że by ta ki rok edu ka cyj nej prze rwy
nie był uciecz ką przed ko lej nym eta pem, tyl ko mo ty wa cją do roz wo -
ju. Sprawdź pro gram Youth in Ac tion, stro nę Szkol nej Giełdy Pra cy
czy stro nę Wy ci skar ka Po ten cja łu, któ ra zbie ra wie le cen nych mło -
dzie żo wych ini cja tyw w jed nym miej scu.

7. My ślisz „stu dia”, wi dzisz…? 
Wy pisz, ja kie prze ko na nia/my śli po ja wia ją Ci się w gło wie, kie dy

my ślisz o wy bo rze stu diów. Zo bacz, czy one Ci po ma ga ją, wspie ra ją
Cię, czy ra czej pod ci na ją Ci skrzy dła? 

Stres jest na tu ral ny, mo że być Two im sprzy mie rzeńcem, ozna cza,
że Ci za le ży! De cy zja o tym, co ro bić po ma tu rze, jest ważna, a to, że
obec nie masz tak ogrom ny wy bór, to tak na praw dę nie sa mo wi ty
przy wi lej i szan sa. Nie je steś z tym sam – ty siące lu dzi zro bi ło to
przed To bą, mo żesz czer pać z ich do świad cze nia. Po patrz na to, co
jest przed To bą, jak na fan ta stycz ną przy go dę. Spo tkasz no wych lu -
dzi, zdo będziesz no we do świad cze nia i do dat ko wo sam wy bie rasz,
cze go chcesz się uczyć. Trzy mam moc no kciu ki za Two je szczęście.

JOANNA KOPER

JAK WYBRAĆ STUDIA I NIE ZWARIOWAĆ? 

Jo an na Ko per – psy cho log, Cer ty fi ko wa ny Tre ner Sty lów My śle nia FRIS,
men tor ka edu ka cyj no -za wo do wa z po nad 10-let nim do świad cze niem. Współ-
pro wa dzi jed ną z pierw szych fun da cji men to rin go wych w Pol sce
– Mentors4Starters. Pro jek tu je pro gra my roz wo jo we dla do ro słych i mło dzie ży;
pro wa dzi kur sy, warsz ta ty gru po we i kon sul ta cje in dy wi du al ne; współpra cu je
z Fun da cją Per spek ty wy oraz Per spek ty wy Wo men in Tech, uni wer sy te ta mi
w Pol sce i za gra ni cą. In sta gram: EduMentorka, e -ma il: hel lo@jo an na ko per.pl. 

https://www.instagram.com/edumentorka/


https://www.pekao.com.pl/konto-mlodzi/


Uni wer sy tet czy po li tech ni ka?
Obec nie wie le kie run ków stu diów z dzie dzin ści słych i tech nicz -

nych ofe ro wa nych jest przez różne ty py uczel ni. Przy kła do wo in for -
ma ty kę czy bio tech no lo gię znaj dziesz nie tyl ko na uni wer sy te tach, ale
też na uczel niach tech nicz nych czy rol ni czych. Za nim zde cy du jesz,
po wi nie neś/po win naś spraw dzić i po rów nać pro gra my stu diów
na tak sa mo na zwa nych kie run kach (za pew nia my: różnią się), ofer tę
spe cja li za cji, da ne o do stęp nej na uczel ni in fra struk tu rze (la bo ra to -
ria, apa ra tu ra), in for ma cje o współpra cy wy dzia łu pro wa dzące go da -
ny kie ru nek z uczel nia mi z za gra ni cy i z biz ne sem, a tak że prze śle -
dzić do stęp ne ana li zy na te mat za wo do wych lo sów ab sol wen tów.
Ra dzi my przy tym za przy jaźnić się ze stro ną: ela.na uka.gov.pl – np.
z ba dań tam opu bli ko wa nych wy ni ka, że w przy pad ku wspo mnia nej
wy żej bio tech no lo gii to wła śnie ab sol wen ci uczel ni tech nicz nych (czy -

Ma my na dzie ję, że to dla Cie bie oczy wi ste, że w swo -
ich wy bo rach nie po wi nie neś / nie po win naś bez względ -

nie kie ro wać się tren da mi czy mo dą, ale przede wszyst -
kim zwra cać uwa gę na wła sne za in te re so wa nia

i pre dys po zy cje. Je śli jed nak Two je ta len ty czy pa sje po kry wa ją się
z tren da mi, trud no nie wy ko rzy stać szan sy. Dla te go choć nie na ma -
wia my WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU do po dąża nia ścieżką STEM, to
chce my wska zać oso bom, któ re ten ob szar in te re su je, naj lep szą dla
nich dro gę.

PIĘĆ WAŻNYCH PY TAŃ
Ja kie za tem py ta nia war to so bie po sta wić, kie dy my ślisz o stu -

diach z ob sza ru STEM? Przede wszyst kim mu sisz roz wa żyć kil ka
istot nych kwe stii: 
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Myśląc „studia”, widzisz już swoją przyszłą ścieżkę kariery? Chcesz wybrać tak, by nie martwić się
nie tylko o znalezienie pracy, ale też o dobre perspektywy zawodowe? Może zatem warto rozważyć studia 

z obszaru STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics)? 



li ci z ty tu łem ma gi stra in ży nie ra) są naj chęt niej za trud nia ni przez
pra co daw ców (naj szyb ciej za tem znaj du ją pra cę po stu diach) i mo gą
li czyć na naj wyższe za rob ki; na dru gim miej scu są ab sol wen ci uni -
wer sy te tów, a staw kę za my ka ją ci, któ rzy skończy li uczel nie rol ni cze. 

Ta kie da ne oczy wi ście nie mo gą sta no wić je dy ne go kry te rium wy -
bo ru, ale trud no je po mi jać, gdy się po dej mu je de cy zję. Bo oczy wi -
ście każdy uzna in ne czyn ni ki za istot ne (dla jed ne go ważniej sze bę-
dą za rob ki, a dla ko goś in ne go kon tak ty za gra nicz ne uczel ni czy
szan sa na pra cę ba daw czą po stu diach), ale by stwo rzyć wła sny ran -
king kry te riów, na le ży je wszyst kie do brze po znać, praw da? 

Wąsko czy sze ro ko?
Na pew no to do Cie bie do tar ło: in for ma ty cy jesz cze dłu go nie bę-

dą mie li pro ble mów z za trud nie niem. No tak, ale je śli spoj rzeć
na stro ny uczel ni, oprócz kie run ków na zwa nych po pro stu in for ma -
ty ka jest wie le in nych, w któ rych sło wo „in for ma ty ka” obu do wa ne
jest różny mi przed rost ka mi czy okre śle nia mi. To np. in for ma ty ka sto -
so wa na, bio in for ma ty ka, geo in for ma ty ka,
te le in for ma ty ka, in for ma ty ka da ta scien ce,
in for ma ty ka al go ryt micz na, in for ma ty ka
gier kom pu te ro wych, in for ma ty ka prze my -
sło wa, in for ma ty ka tech nicz na itp., itd. Czy
wiesz, że kie run ków z kom po nen tem „in -
for ma ty ka” w na zwie jest obec nie w Pol -
sce… kil ka dzie siąt? Dla te go ważne dla Cie -
bie py ta nie brzmi: co wo lisz? Już te raz
wy spe cja li zo wać się w okre ślo nej bran ży
czy mo że naj pierw chcesz po znać ca łą dzie dzi nę, by zo sta wić so bie
czas na wy bór te go, co Cię szcze gól nie za in te re su je w cza sie stu diów
al bo w czym do strze żesz dla sie bie ni szę? 

In for ma ty ka to tyl ko przy kład, mo że naj bar dziej ja skra wy, jed nak
wciąż je den z wie lu. Ta kich dzie dzin jest więcej, ale rządzi ni mi zwy -
kle jed na re gu ła: kie run ki dzie lą się na wąsko spe cja li stycz ne i ogól -
ne, bar dziej prak tycz ne i po zo sta wia jące swo bo dę wy bo ru z pre -
zen to wa nej w pro gra mie pu li możli wych ście żek, któ ry mi naj pierw
ja ko stu dent/stu dent ka, a po tem ja ko ab sol went/ab sol went ka mo -
żesz po dążać. Tu znów jak bu me rang wra ca ra da: za głębiaj się
w pro gra my stu diów, szu kaj in for ma cji o do stęp nych spe cjal no -
ściach, roz glądaj się za in for ma cja mi o ryn ku pra cy. To wszyst ko
uła twi Ci wy bór.

Wy jąt ko wo czy stan dar do wo?
Więcej na ten te mat pi sze my na str...., więc tu tyl ko skró tem w od -

nie sie niu do dzie dzi ny STEM. Ob szar STEM jest bo daj naj bar dziej dy -
na micz nie roz wi ja jącym się obec nie sek to rem go spo dar ki. Nic więc
dziw ne go, że ta sy tu acja ma wpływ na ofer tę uczel ni. To wła śnie
w ob sza rze STEM zna leźć można naj więcej no wo ści i uni ka tów, je śli
cho dzi o kie run ki stu diów. Do Cie bie na le ży de cy zja, czy wśród kie -
run ków zbieżnych z Two imi za in te re so wa nia mi i pre dys po zy cja mi
nie war to zwró cić uwa gi na któ rąś z te go rocz nych no wo ści lub stu -
diów re kla mo wa nych ja ko uni ka to we. 
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kie run ki uni ka to we po wsta ją często ja ko od po wiedź na ak tu al ne po -
trze by ryn ku pra cy, za tem ja ko ab sol went ta kich stu diów mo żesz li -
czyć na szyb kie zna le zie nie do brej ofer ty pra cy. Al bo ta ki, że uni ka -
to we i no we kie run ki stu diów często na sta wio ne są na bu do wa nie
przy szłych kadr ba daw czo -dy dak tycz nych uczel ni, za tem mo gą być
do brym wy bo rem w sy tu acji, gdy wi dzisz się ja ko przy szłe go na -
ukow ca. I oczy wi ście – to, co no we, nie sie ze so bą też za wsze pew ne
ry zy ko, więc je śli je steś ty pem, któ ry wo li spraw dzo ne przez la ta
i bez piecz ne roz wiąza nia, spo koj nie mo żesz w swo ich wy bo rach po -
mi nąć wszyst ko, co no we i uni ka to we. W każdej sy tu acji jed nak war -
to roz wa żyć wszyst kie za i prze ciw.

Za gra ni cą czy w Pol sce?
Na ten te mat więcej in for ma cji też znaj dziesz w in nym z na szych

tek stów (str. …). Za tem krót ko: dziś na stu dia na le ży pa trzeć jak
na swe go ro dza ju ży cio wy pro jekt, dla któ re go na wstępie war to roz -

pi sać do bry plan. Ten plan po wi nien za -
wie rać m.in. kwe stie związa ne z bu dże -
tem (na co Ciebie/Two ją ro dzi nę stać
i dla cze go chce cie w to za in we sto wać?),
z możli wy mi al ter na tyw ny mi sce na riu sza -
mi obu do wa ny mi w ta bel ki szans i za gro -
żeń, ale też mu si uwzględ niać ja kość stu -
diów ofe ro wa nych na różnych uczel niach
pol skich i za gra nicz nych (ran kin gi, stro ny
uczel ni z in for ma cja mi o do stęp nej tam

apa ra tu rze czy la bo ra to riach – ta kie wy po sa że nie w przy pad ku stu -
diów z ob sza ru STEM jest szcze gól nie ważne; o pro wa dzo nych tam
ba da niach czy od no szo nych przez stu den tów i na ukow ców suk ce -
sach; o cie ka wych ko łach na uko wych itp.).

Z ży ciem stu denc kim czy bez nie go?
Wbrew po zo rom nie cho dzi wca le o roz ryw ko wą stro nę stu dio wa -

nia, choć nie ukry wa my: to też jest istot ne ;-). Tu ra czej mo wa o zba -
da niu, ja ką ofer tę ma da ny wy dział/uczel nia, je śli cho dzi o cie ka we
ko ła na uko we, wy mia ny stu denc kie, sta że itp. Krót ko mó wiąc: za nim
wy bie rzesz, war to prze ana li zo wać wszyst ko to, co mo że wpły nąć
na Twój roz wój po za za jęcia mi obo wiąz ko wy mi. 

Po szu ki wa nie in for ma cji za cznij od stron in te re su jących Cię wy -
dzia łów (cza sa mi ta kie in for ma cje zlin ko wa ne są też przy opi sach
kon kret nych kie run ków stu diów), a do pie ro po tem zaj rzyj do ogól -
no uczel nia nych za kła dek w ro dza ju „Or ga ni za cje stu denc kie i ko ła
na uko we”. Je śli in te re su ją Cię bar dzo kon kret ne dzie dzi ny (np. ro bo -
ty ka, me cha tro ni ka, gry wi deo), war to też prze śle dzić stro ny różnych
kon kur sów stu denc kich i spraw dzić, któ re na zwy uczel ni się tam naj -
częściej po ja wia ją, bo to świad czy nie tyl ko o du żej ak tyw no ści stu -
den tów, ale też o wspar ciu, ja kie go ta kim ini cja ty wom udzie la uczel -
nia. Pa miętaj przy tym: to często wła śnie dzia łal ność w ko łach
na uko wych czy włącza nie się w roz ma ite pro jek ty bu du je przy szłą
ścieżkę ka rie ry.



DLA TE GO WAŻNE DLA CIE BIE 
PY TA NIE BRZMI: CO WO LISZ? 

JUŻ TE RAZ WY SPE CJA LI ZO WAĆ SIĘ
W OKRE ŚLO NEJ BRAN ŻY 

CZY MO ŻE NAJ PIERW CHCESZ 
PO ZNAĆ CA ŁĄ DZIE DZI NĘ, 
BY ZO STA WIĆ SO BIE CZAS 

NA WY BÓR TE GO, 
CO CIĘ SZCZE GÓL NIE ZA IN TE RE SU JE! 



PRZY KŁA DY KIE RUN KÓW Z OB SZA RU STEM
Nie chce my tu taj za nu dzać Cię spi sem kie run ków z ob sza ru

STEM – zresz tą nie by ło by to możli we w tak krót kim ar ty ku le. Dla te -
go po ni żej pre zen tu je my kil ka naj cie kaw szych (na szym zda niem)
pro po zy cji spo śród tzw. kie run ków przy szło ści. Jak je wy bra li śmy?
Pa mięta jąc o ostat nich la tach i wy da rze niach ta kich jak pan de mia
czy woj na na Ukra inie, po sta wi li śmy na pa rę ważnych cech ta kich
stu diów:

przy go to wa nie do pra cy, któ ra mo że być wy ko ny wa na za rów no
sta cjo nar nie, jak i zdal nie
przy go to wa nie do pra cy, w któ rej będziesz wy ko rzy sty wać no wo -
cze sne na rzędzia i tech no lo gie
przy go to wa nie do ka rie ry za wo do wej ela stycz nie do pa so wu jącej
się do zmien nych wa run ków ryn ku pra cy, za tem stu dia wy po sa ża -
jące w kom pe ten cje 4.0 (umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne w kon tak -
tach między kul tu ro wych i in ter dy scy pli nar nych; umie jęt ność bu -
do wa nia port fo lio różnych mi kro do świad czeń; umie jęt ność
pod no sze nia swo ich kwa li fi ka cji i prze kwa li fi ko wy wa nia się;
otwar tość na różne po my sły i umie jęt ność współpra cy w ze spo le)
przy go to wa nie do pra cy w za wo dach, w któ rych już dziś pro gno -
zo wa ne są de fi cy ty spe cja li stów.

Współcze sny świat opa no wa ły da ne. Co dzien nie prze twa rza my
ich wiel kie ilo ści i to w fir mach z tak różnych sek to rów, jak np. ban -
ko wość i me dy cy na. Nic dziw ne go, że spe cja li ści od big da ta to dziś
jed ni z naj bar dziej po szu ki wa nych na ryn ku – go spo dar ka świa ta
sta je się co raz bar dziej go spo dar ką cy fro wą. 

Stu dia na ana li zie da nych łączą za gad nie nia z ma te ma ty ki i in for -
ma ty ki i znaj dziesz je np. na: Po li tech ni ce Lu bel skiej i Po li tech ni -
ce Rze szow skiej (kie ru nek in ży nie ria i ana li za da nych), Po li tech ni ce
War szaw skiej (kie run ki in ży nie ria i ana li za da nych oraz ma te ma ty ka
i ana li za da nych), Uni wer sy te cie Łódz kim, Uni wer sy te cie Mi ko ła -
ja Ko per ni ka w To ru niu.

ANA LI ZA DA NYCH

Już dziś ży je my bar dziej on li ne niż of fli ne: za ku py, zdal na na uka
i pra ca, ban ko wość elek tro nicz na itp., a in for ma ty za cja ży cia co -
dzien ne go wciąż będzie po stępo wać, tym sa mym zwięk szać się bę-
dzie po trze ba za bez pie cza nia da nych tak przez fir my, jak i przez zwy -
kłych użyt kow ni ków in ter ne tu. Tym cza sem bra ku je spe cja li stów
od cy ber bez pie czeństwa i ta lu ka będzie się po głębiać. 

Stu dia związa ne z cy ber se cu ri ty znaj dziesz na: Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej w Kra ko wie, Po li tech ni ce War szaw skiej, Po li tech -
ni ce Wro cław skiej czy na Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej – tu
szu kaj kie run ku kryp to lo gia i cy ber bez pie czeństwo.

Czy wiesz, że w ciągu ostat nich dwóch lat za po trze bo wa nie
na spe cja li stów z za kre su elek tro mo bil no ści w Pol sce i na świe cie
wzro sło o 200% i wciąż ro śnie? To do sko na ła pro gno za dla osób, któ -
rym za le ży na szyb kim zna le zie niu pra cy po stu diach!

Elek tro mo bil ność to kie ru nek in ter dy scy pli nar ny (wy po sa ża w wie -
dzę z: elek tro tech ni ki, au to ma ty ki, elek tro ni ki, in for ma ty ki oraz me -
cha ni ki). Mo żesz się spo dzie wać, że na stu diach po znasz za gad nie -
nia związa ne z po jaz da mi elek trycz ny mi i hy bry do wy mi, a tak że
au to no micz ny mi, z na pęda mi sto so wa ny mi w po jaz dach, ukła da mi
ste ro wa nia, ze spo so ba mi ma ga zy no wa nia i trans mi sji ener gii.

Stu dia znaj dziesz na: Po li tech ni ce Po znańskiej, Po li tech ni ce
Rze szow skiej, Po li tech ni ce Święto krzy skiej, Po li tech ni ce War -
szaw skiej, Po li tech ni ce Wro cław skiej.

W świe cie, w któ rym kończą się za so by na tu ral ne, a me dia do no -
szą, że wkrót ce mo że my się spo dzie wać przerw w do sta wie ener gii
i ga zu, stu dia na sta wio ne na kształce nie spe cja li stów, któ rzy mo gą
za dbać o za ple cze ener ge tycz ne kra ju, z pew no ścią są war te roz wa -
że nia. Z re gu ły są to stu dia bar dzo prak tycz ne i in ter dy scy pli nar ne,
po zwa la jące zdo być wie dzę z za kre su sze ro ko ro zu mia nej ener ge ty -
ki i naj now szych tech no lo gii ener ge tycz nych oraz spe cja li stycz ne
umie jęt no ści pro wa dze nia ob li czeń, pro jek to wa nia, ba dań oraz dia -
gno sty ki ma szyn i urządzeń ciepl nych itp. 

Stu dia znaj dziesz na: Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko -
wie, Po li tech ni ce Byd go skiej, Po li tech ni ce Często chow skiej, Po -
li tech ni ce Gdańskiej, Po li tech ni ce Ko sza lińskiej, Po li tech ni ce
Kra kow skiej, Po li tech ni ce Łódz kiej, Po li tech ni ce Po znańskiej,
Po li tech ni ce Rze szow skiej i Po li tech ni ce Śląskiej.

To kie ru nek dla osób, któ re chcą po łączyć in no wa cyj ność ze
służbą lu dziom. Pan de mia po ka za ła, że to wła śnie m.in. osiągnię-
cia in ży nie rii bio me dycz nej (np. za sto so wa nie ka mer ter mo wi zyj -

ENERGETYKA

ELEKTROMOBILNOŚĆ

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
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nych do po mia rów tem pe ra tu ry) mo gą po -
móc w roz wiązy wa niu spe cy ficz nych pro -
ble mów. Nic dziw ne go, że spe cja li ści z ta -
kim wy kształce niem są dziś bar dzo
po szu ki wa ni, wszak ciągle ko niecz ne jest
ulep sza nie już ist nie jących i te sto wa nie co -
raz to no wych roz wiązań z za kre su dia gno -
sty ki i urządzeń wspo ma ga jących le cze nie.
Stu dia na in ży nie rii bio me dycz nej to kie ru -
nek in ter dy scy pli nar ny, łączący wie dzę bio -
lo gicz ną, me dycz ną, tech nicz ną i in for ma -
tycz ną. 

Stu dia znaj dziesz m.in. na: Po li tech ni ce
Bia ło stoc kiej, Po li tech ni ce Gdańskiej, Po -
li tech ni ce Ko sza lińskiej, Po li tech ni ce Lu -
bel skiej, Po li tech ni ce Łódz kiej, Po li tech -
ni ce Po znańskiej, Po li tech ni ce Śląskiej,
Po li tech ni ce War szaw skiej, Po li tech ni ce
Wro cław skiej, a po krew ne do in ży nie rii bio -
me dycz nej kie run ki ofe ru ją też Po li tech ni ka
Kra kow ska i Po li tech ni ka Rze szow ska (in -
ży nie ria me dycz na), Woj sko wa Aka de mia
Tech nicz na (bio cy ber ne ty ka i in ży nie ria bio -
me dycz na). 

Po li tech ni ka War szaw ska (je dy na uczel -
nia pu blicz na ma jąca w ofer cie stu dia I stop -
nia na tym kie run ku) re kla mu je ten kie ru nek
tak: „zo stań in ży nie rem przy szło ści”. To też
je den z naj bar dziej ob le ga nych kie run ków
na tej uczel ni. Nic dziw ne go, sko ro in ter net
rze czy ma sta no wić przy szłość świa ta, gdzie
już nie tyl ko będzie my ko rzy stać z in te li gent -
nych urządzeń, ale też – będzie my żyć w in -
te li gent nych mia stach.

Kie ru nek in ży nie ria in ter ne tu rze czy to stu -
dia in ter dy scy pli nar ne (wie dza z in for ma ty -
ki, elek tro ni ki i in ży nie rii sie ci), na PW re ali -
zo wa ne w no wa tor skiej for mu le
pro jek to wej. Po krew ny kie ru nek stu diów
(sys te my ste ro wa nia in te li gent ny mi bu dyn ka -
mi) znaj dziesz na Po li tech ni ce Łódz kiej
– na tej uczel ni stu dia re ali zo wa ne są mię-
dzy wy dzia ło wo, a w pro gra mie stu diów zna -
la zły się przed mio ty z za kre su elek tro tech ni -
ki, bu dow nic twa, ar chi tek tu ry oraz in ży nie rii
śro do wi ska. 

Kie ru nek pro wa dzo ny ja ko stu dia I stop -
nia na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel -
skim i Po li tech ni ce Po znańskiej. Na PP
na tym kie run ku znaj dziesz przed mio ty, któ -
re już na pierw szych la tach uczą stu den tów
tech no lo gii do ty czących klu czo wych za gad -
nień in for ma ty ki ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem sztucz nej in te li gen cji oraz umie jęt -
no ści prak tycz nych w za kre sie m.in.:
al go ryt mi ki, ucze nia ma szy no we go i sie ci
neu ro no wych, ana li zy i eks plo ra cji da nych,
tech nik opty ma li za cji oraz ana li zy de cy zji,
a tak że wy ko rzy sta nia AI w ro bo ty ce. Z ko lei
twór cy kie run ku na KUL (uru cho mio ny
po raz pierw szy w ro ku aka de mic -
kim 2022/2023) za pew nia ją, że stu dia ma ją
cha rak ter prak tycz ny, kon cen tru jący się
na umie jęt no ściach pro gra mi stycz nych
związa nych z apli ka cja mi sztucz nej in te li -
gen cji. 

Stu dia z dzie dzi ny sztucz nej in te li gen cji
war to wziąć pod uwa gę, je śli szu ka się za wo -
dów, w przy pad ku któ rych już dziś bra ku je
spe cja li stów. 

To kie ru nek in ter dy scy pli nar ny (łączy wie -
dzę z in for ma ty ki i te le ko mu ni ka cji) z dzie -
dzi ny, któ rą ce chu je gwałtow ny roz wój.
Na te stu dia zwró cić uwa gę po win ny oso by
po tra fiące lo gicz nie i ana li tycz nie my śleć, ce -
chu jące się otwar to ścią na ciągły roz wój/na -
ukę i za in te re so wa ne no win ka mi związa ny -
mi z trans mi sją da nych. Po stu diach
będziesz mieć wie dzę z za kre su za sto so wań
te le ko mu ni ka cji w in for ma ty ce i za sto so wań
in for ma ty ki w te le ko mu ni ka cji, a w co dzien -
nej pra cy będziesz się mie rzyć się z ta ki mi
za da nia mi jak pro jek to wa nie, pro gra mo wa -
nie, wdra ża nie i eks plo ata cja ukła dów, urzą-
dzeń i sys te mów te le in for ma tycz nych. 

Stu dia na kie run ku te le in for ma ty ka znaj -
dziesz np. na: Aka de mii Gór ni czo -Hut ni -
czej, Po li tech ni ce Po znańskiej, Po li tech ni -
ce Śląskiej, Po li tech ni ce Święto krzy skiej,
Po li tech ni ce Wro cław skiej i Za chod nio po -
mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny.

opr. MAGDA TYTUŁA

TELEINFORMATYKA

SZTUCZNA INTELIGENCJA

INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY
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Informacji szukaj też:
studia.gov.pl

https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-online
https://studia.gov.pl/


O tym, dla cze go war to śle dzić dzia ła nia Per spek tyw oraz zgła -
szać się po sty pen dia i men to ring w ra mach pro wa dzo nych przez
nas dzia łań, opo wia da ją be ne fi cjent ki pro gra mu „Dziew czy ny
w Grze” oraz „No we Tech no lo gie dla Dziew czyn”.

DZIEW CZY NY W GRZE
Re ali zo wa ny wspól nie z fir mą CD Pro jekt RED pro gram sty pen -

dial no -men to rin go wy im. Ka ro li ny Gro chow skiej dla uczen nic
szkół śred nich – III, IV i V kla sy – będący wstępem do ka rie ry
w bran ży gier wi deo. W je go ra mach uczest nicz ki otrzy mu ją
wspar cie fi nan so we w po sta ci 12-mie sięcz ne go sty pen dium w wy -
so ko ści 1000 zł, wie dzę me ry to rycz ną oraz opie kę men tor ską. 

Rekrutacja do programu DwG – 7 września-30 października 2022

na stronie: dziewczynywgrze.pl

Kin ga Dłu go pol ska
ab sol went ka Ze spo łu Szkół

Tech nicz nych i Pla có wek 
im. S. Sta szi ca w No wym Tar gu, 
kla sa o pro fi lu tech nik te le in for ma tyk

Gry wi deo za fa scy no wa ły mnie już, gdy mia łam kil ka lat: do sta li -
śmy wte dy z mo im star szym bra tem pierw szą kon so lę i od te go cza -
su za częłam grać. Po tem też za in te re so wa łam się tym, jak po wsta ją
gry, co spra wia, że po sta cie w grach się ru sza ją, że można grać w jed -
ną grę w kil ka osób itp. Kie ro wa ła mną ta ka dzie cięca cie ka wość, by
do wie dzieć się, jak się two rzy gry – stąd był już krok do mo ich pierw -
szych pro jek tów pro stych gie rek plat for mo wych. Dzięki pro gra mo wi
„Dziew czy ny w Grze” przede wszyst kim zy ska łam pew ność sie bie
– utwier dzi łam się w tym, że i ja mo gę wejść do świa ta ga me de vu,
by współtwo rzyć gry, zo ba czy łam też, ja ką ścieżką w tej bran ży mo -
gła bym po dążać. 

Po le cam ten pro gram wszyst kim dziew czy nom, któ re są za fa scy -
no wa ne gra mi, a jed no cze śnie są am bit ne i pra gną iść do przo du,
po zna jąc każdy za ka ma rek bran ży gier wi deo. Udział w pro gra mie
po zwo li Wam się roz wi nąć, zdo będzie cie nie tyl ko wie dzę, ale też na -
wiąże cie cie ka we zna jo mo ści z in ny mi po dob ny mi Wam dziew czy na -
mi, dzięki cze mu nie będzie cie mia ły po czu cia, że je ste ście sa me ze
swo imi za in te re so wa nia mi. 

36

Je śli je steś dziew czy ną, uczen ni cą li ceum al bo tech -
ni kum i fa scy nu ją Cię no we tech no lo gie, już te raz mo -
żesz sko rzy stać z kil ku pro gra mów sty pen dial no -men -
to rin go wych i in ku ba cyj nych, ja kie w swo im port fo lio
ma Fun da cja Edu ka cyj na Per spek ty wy. Za le tą tych
pro gra mów jest nie tyl ko wspar cie fi nan so we, ale też
men to ring i bez cen na wie dza, ja ką zdo będziesz
na warsz ta tach i szko le niach w ra mach uczest nic twa
w na szych ini cja ty wach.

Sięgnij po stypendium 
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https://dziewczynywgrze.pl/
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Aga ta Świ der ska
ab sol went ka Ze spo łu Szkół

Ogól no kształcących 
i Tech nicz nych w Tar no wie, 

w kla sie hu ma ni stycz nej LO

In te re su ję się gra fi ką trój wy mia ro wą i ani ma cją. Gdy mia łam 12
lat, mój ta ta po ka zał mi pro gram do two rze nia ani ma cji – za częłam
się nim ba wić i jesz cze bar dziej za fa scy no wa ła mnie ani ma cja, bo
od kry łam, że w ten spo sób można pra co wać i za ra biać na ży cie.
Do pro gra mu „Dziew czy ny w Grze” zgło si łam się przede wszyst kim
dla te go, by po znać lu dzi pro fe sjo nal nie zaj mu jących się ani ma cją
i na uczyć się cze goś od nich, po nie waż w Pol sce w za sa dzie nie ma
stu diów z tej dzie dzi ny, są tyl ko płat ne i bar dzo dro gie kur sy. Ale pro -
gram uświa do mił mi, że umie jęt no ści, ja kie roz wi nęłam, pra cu jąc
nad wła sny mi pro jek ta mi, mo gę wy ko rzy stać w bran ży ga me dev. 

W pro gra mie bar dzo po do ba ła mi się pra ca z mo ją men tor ką, któ -
ra ko lej no wska zy wa ła mi ob sza ry, ja kie po win nam po znać. Co istot -
ne, mo głam do pa so wać in ten syw ność pra cy w ra mach men to rin gu
do in nych mo ich za jęć – np. do ma ja, kie dy mia łam ma tu ry, tych spo -
tkań by ło mniej, a po eg za mi nach kon tak ty są in ten syw niej sze. Waż-
nym ele men tem pro gra mu są też warsz ta ty – dzięki nim do wie dzia -
łam się, z jak różnych dzie dzin skła da się ga me dev. 

Ga brie la „Po pek”
Po po wicz – ab sol went ka
Li ceum Sztuk Pla stycz nych 
im. S. Ko py styńskie go 
we Wro cła wiu

Od kąd pierw szy raz wzięłam udział w ga me ja mie, za ko cha łam
się w pro jek to wa niu gier, dla te go ani chwi li się nie wa ha łam, kie -
dy mo ja ma ma po wie dzia ła mi o pro gra mie „Dziew czy ny
w Grze”. Nie sa mo wi cie po do ba mi się to, że ja ko ar tyst ka mo gę
za pro jek to wać ja kieś świa ty czy po sta cie do gry wi deo, a po tem
pro gra mi ści i in ne oso by pra cu jące nad pro jek tem do pro wa dzą
nasz wspól ny po mysł do eta pu go to wej gry. Dzięki te mu me -
dium, któ rym ja się zaj mu ję, czy li sztu ki pla stycz ne, sta je się in -
te rak tyw ne.

Dzięki pro gra mo wi „Dziew czy ny w Grze” po zna łam bar dzo du żo
no wych tech no lo gii i na rzędzi. Z ko lei sty pen dium po zwo li ło mi
za in we sto wać w pro gra my i sprzęt, na któ rym te raz mo gę pra co -
wać. Jed nak naj war to ściow szy w pro gra mie jest we dług mnie
men to ring, bo to pra ca bar dzo zin dy wi du ali zo wa na pod kątem
po trzeb, umie jęt no ści i za in te re so wań każdej ze sty pen dy stek.
W ta ki spo sób nie uczy łam się do tąd ni gdy – ani w szko le, ani
na żad nym kur sie.
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Stypendystki programu „Dziewczyny w Grze” przed siedzibą CD Projekt,
Warszawa 2021
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Pau li na
Ma cie jew ska 

 stu dent ka me cha tro ni ki, 
Po li tech ni ka Gdańska

W ży ciu sta wiam na in ter dy -
scy pli nar ność – dla te go ukończy -

łam stu dia I stop nia na kie run ku in ży -
nie ria me cha nicz no -me dycz na, po tem

wy bra łam me cha tro ni kę na stu dia II stop nia, a pro gram „No we Tech -
no lo gie dla Dziew czyn” wy da wał mi się do brym spo so bem na to, by
po łączyć wie dzę i umie jęt no ści z obu tych kie run ków i otwo rzyć się
na no wą dzie dzi nę, czy li bran żę IT. Dzięki udzia ło wi w pro gra mie na -
by łam śmia ło ści i wia ry w to, że i ja mo gę pra co wać w no wych tech -
no lo giach. Dla mnie to by ło jak ży cio wa re wo lu cja, skok w sa mo roz -
wo ju i na ścieżce za wo do wej (po za kończe niu pro gra mu do sta łam
się na staż let ni w In te lu, co po strze gam w ka te go riach suk ce su). Po -
sze rzy łam swo je ho ry zon ty (pro gram po zwa la roz wi jać się wie lo -
płasz czy zno wo, nie wrzu ca w sztyw ne to ry), zdo by łam twar de i mięk -
kie umie jęt no ści, po zna łam du żo świet nych dziew czyn – jed nym
sło wem: udział w pro gra mie był wspa nia łym do świad cze niem. Co
istot ne: ten pro gram nie da je go to wych roz wiązań na to, co sty pen -
dyst ki ma ją ro bić, by się spełniać za wo do wo. Pod su wa po my sły,
otwie ra oczy na różne możli wo ści, po ma ga się okre ślić, da je prze -
strzeń do za da wa nia py tań – to je go ogrom na za le ta. 

Ol ha Ba bi che va 
stu dent ka mo de lo wa nia 
ma te ma tycz ne go i ana li zy 
da nych, Uni wer sy tet Gdański

Głów nym ce lem, dla któ re go zgło si łam
się do pro gra mu „No we Tech no lo gie dla Dziew czyn”,
by ło roz wi nięcie mo ich umie jęt no ści twar dych w za kre sie pro gra mo -
wa nia i de eple ar nin gu, a tak że umie jęt no ści mięk kich po trzeb nych
w pra cy. Wie dzia łam, że w tym pro gra mie wspie rać nas będą wy so -
kiej kla sy spe cja li ści, od któ rych będę mo gła na uczyć się te go wszyst -
kie go, co na uczel ni po zna ła bym do pie ro na eta pie stu diów II stop -
nia, a i tak w mniej prak tycz nym za kre sie.

Za le tą pro gra mu jest to, że sa ma mo żesz so bie usta lić ze swo im
men to rem często tli wość spo tkań i in ten syw ność Two je go za an ga żo -
wa nia. Ja usta li łam co ty go dnio we se sje, na któ rych re la cjo no wa łam
po stępy w za da niach, ja kie wcze śniej otrzy ma łam od men to ra. Dzię-
ki pro gra mo wi roz wi nęłam swo je umie jęt no ści, do sta łam pra cę
w de eple ar nin gu oraz ku pi łam so bie (za sty pen dium) lap top, na któ -
rym tre nu ję mo je pro jek ty związa ne z sie cia mi neu ro no wy mi.

Han na
So bo cińska 
ab sol went ka stu diów 
in ży nier skich na kie run ku
in ży nie ria da nych, 
Po li tech ni ka Gdańska

Uwa żam, że to spo tka nia
z in ny mi ludźmi zmie nia ją ży -
cie, zmie nia ją na sze spoj rze -
nie na wła sną dro gę i pla ny.
Dla te go dla mnie naj więk szą war -
to ścią pro gra mu „No we Tech no lo gie
dla Dziew czyn” by ła możli wość po zna nia
in nych po dob nych do mnie dziew czyn i szan sa
czer pa nia z ich wie dzy i do świad czeń. To by ły bar dzo in spi ru jące oso -
by, pro wa dzące wła sne po za uczel nia ne pro jek ty i sa mo dziel nie dba -
jące o swój roz wój. 

My ślę, że udział w tym pro gra mie przy nie sie sa tys fak cję oso bom
am bit nym, któ re ak tyw nie szu ka ją swo jej ścieżki w bran ży IT. Nie bez
zna cze nia będzie też za strzyk fi nan so wy dzięki sty pen dium, któ ry
można wy ko rzy stać np. na za kup sprzętu czy kur sów al bo – tak jak
ja – odło żyć pie niądze na edu ka cyj ny wy jazd za gra ni cę w ra mach
pro gra mu Era smus+.

Opr. MAGDA TYTUŁA

Sięgnij po stypendium
Perspektyw!



NO WE TECH NO LO GIE 
DLA DZIEW CZYN

Pierw szy w Pol sce (miał już sie dem edy cji) pro gram sty pen -
dial no -me ry to rycz ny, któ ry jest re ali zo wa ny wspól nie z In te lem
i prze zna czo ny dla mło dych ko biet (stu den tek) wiążących swo -
ją przy szłość z bran żą tech no lo gicz ną. Sty pen dyst ki INTEL-
PERSPEKTYWY otrzy mu ją różno rod ne wspar cie me ry to rycz ne
i fi nan so we trwa jące je den rok aka de mic ki. Na pro gram skła da
się: men to ring do świad czo nych pra cow ni ków fir my In tel, sty -
pen dium w wy so ko ści 12 000 zł, a nie któ re z be ne fi cjen tek pro -
gra mu są za pra sza ne do udzia łu w pro gra mie sta żo wym w In tel
Tech no lo gy Po land sp. z o.o. w Gdańsku, naj więk szym cen trum
R&D In tel w Eu ro pie.

Rekrutacja do programu NTDD – 8 marca-30 czerwca 2023

na stronie: stypendiadladziewczyn.pl
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https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/


https://lemprize.pwr.edu.pl/


https://www.wsb.pl/


https://rekrutacja.prz.edu.pl/
https://glowka-pracuje.eu/
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STUDY in GERMANY!
2000 kierunków studiów w języku angielskim

[1] www.educations.com/top-10-lists/top-10-places-to-study-abroad-europe-18099

– Dla cze go stu den ci de cy du ją się
na stu dia w Niem czech?

– KK: Po wo dów jest wie le. Nie miec kie
uczel nie ofe ru ją edu ka cję na naj wyższym
po zio mie, a ich dy plo my cie szą się uzna -
niem na ca łym świe cie. Dla kan dy da tów
ważny jest też na cisk na prak ty kę, z któ re -
go sły nie edu ka cja w Niem czech. Po -
za tym stu den ci czu ją się po pro stu do -
brze na nie miec kich uczel niach. 

– Stu den ci czu ją się do brze na uczel -
niach? Co ma Pa ni na my śli?

– Nie miec kie uczel nie ucho dzą
za wzór, je śli cho dzi o opie kę nad stu -
den ta mi z za gra ni cy. Kom plek so we
wspar cie na start, do radz two, pro gra my
ty pu „Bud dy” to tyl ko przy kła dy wie lu
dzia łań, któ re spra wia ją, że stu dent
na uczel ni czu je się jak u sie bie.

– Wspo mnia ła Pa ni prak tycz ny wy -
miar stu diów w Niem czech. Na czym
on po le ga?

– Po łącze nie teo rii z prak ty ką to wi zy tów ka
edu ka cji w Niem czech. Ta kie ukie run ko wa -
nie ma ją m. in. Uni wer sy te ty Na uk Sto so wa -
nych, któ re ści śle współpra cu ją z go spo dar -
ką. Na to miast tzw. stu dia du al ne to
edu ka cja i pra ca w za wo dzie w jed nym.

– Ile kosz tu ją stu dia w Niem czech?
– Stu dia I stop nia w jęz. nie miec kim są

bez płat ne. Na po zio mie ma gi ster skim
mo gą po ja wić się opła ty, któ re jed nak
z re gu ły są niższe niż w in nych eu ro pej -
skich kra jach. 

– A jak do brze trze ba znać język?
– Aby stu dio wać po nie miec ku, trze ba

wy ka zać się do brą zna jo mo ścią te go ję-
zy ka. W Niem czech jest jed nak rów nież
ok. 2000 pro gra mów stu diów w języ ku
an giel skim. Jest więc z cze go wy bie rać.

– Co po win na zro bić oso ba, któ ra
roz wa ża stu dia w Niem czech?

– Przede wszyst kim za po znać się z in -
for ma cja mi na stro nie in ter ne to wej
wy bra nej uczel ni. Za wsze mo że skon -
tak to wać się rów nież z DAAD. 

Po za in dy wi du al ny mi kon sul ta cja mi
re gu lar nie or ga ni zu je my warsz ta ty on -
li ne na te mat stu diów i sty pen diów
w Niem czech, pod czas któ rych moż-
na ze brać wszyst kie in for ma cje w pi -
gułce. Szcze gó ły można zna leźć za wsze
w na szych me diach spo łecz no ścio wych
i na stro nie in ter ne to wej: 

www.da ad.pl

Niem cy bi ją re kor dy po pu lar no ści wśród
za gra nicz nych stu den tów. Po raz ko lej ny

zo sta ły też okrzyk nięte naj lep szym 
miej scem na stu dia w Eu ro pie

[1]
. 

Co przy ciąga mło dych lu dzi na nie miec -
kie uczel nie? Za py ta li śmy o to Ka ta rzy nę
Ko sy lak z Nie miec kiej Cen tra li Wy mia ny

Aka de mic kiej DAAD.

https://www.daad.pl/pl/
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Wiel ka Bry ta nia za in spi ro wa ła jed ne z naj lep szych
umy słów w hi sto rii ludz ko ści. Te raz i Ty daj się za in -

spi ro wać i roz pocz nij stu dia na bry tyj skiej uczel ni!
Dzięki edu ka cji w tym kra ju od kry jesz no we po my sły,

zy skasz wie le no wych per spek tyw, a dzięki kre atyw ne mu, in -
spi ru jące mu i no wo cze sne mu sty lo wi na ucza nia prze nie siesz
swo ją edu ka cję na zu pełnie no wy po ziom.

Wiel ka Bry ta nia od wie ków jest li de rem w śro do wi sku aka -
de mic kim. Jest do mem dla dwóch z trzech naj lep szych uni -
wer sy te tów na świe cie (ko lej ne 26 znaj du je się wśród 200
naj lep szych na świe cie) i ma jed ną z naj bar dziej zróżni co wa -
nych ofert przed mio to wych.

Dzięki bo ga tym tra dy cjom kry tycz ne go my śle nia i aka de -
mic kie go ry go ru po nad 1/3 stu den tów stu diów li cen cjac kich
w Wiel kiej Bry ta nii uzy sku je sto pień na uko wy z wy różnie -
niem pierw sze go stop nia. Na bry tyj skich uni wer sy te tach
uczy ły się zna ne po sta cie ze świa ta na uki, po li ty ki, sztu ki i li -
te ra tu ry. Je den na trzech lau re atów Na gro dy No bla uczęsz -
czał na stu dia w Wiel kiej Bry ta nii, a więcej świa to wych przy -
wód ców wy kształci ło się w Wiel kiej Bry ta nii niż
w ja kim kol wiek in nym kra ju.

W Wiel kiej Bry ta nii zy skasz rów nież no we per spek ty wy. Stop -
nie bry tyj skie są za pro jek to wa ne zgod nie z naj wyższy mi stan -
dar da mi aka de mic ki mi, a za jęcia pro wa dzo ne są rów nież po -
za sa la mi wy kła do wy mi czy bi blio te ką. Wy ciecz ki te re no we,
różne go ro dza ju wyj ścia i wi zy ty w ra mach za jęć przy spie szą
Two ją na ukę, da jąc Ci możli wość wy ko rzy sta nia wie dzy w rze -
czy wi stych sy tu acjach. Roz wiązu jąc pro ble my ze swo imi ró wie -
śni ka mi, na uczysz się kon struk tyw nie dys ku to wać o swo ich
po my słach i uzy skać ja sność, w ja ki spo sób na uka aka de mic ka
mo że zo stać prze ło żo na na in no wa cyj ną prak ty kę pra cy.

To kry tycz ne, em pi rycz ne i in te lek tu al ne po dej ście do edu -
ka cji da Ci znacz nie więcej niż tyl ko między na ro do wy pre sti -
żo wy sto pień. Za pew ni Ci im po nu jącą prze wa gę kon ku ren -
cyj ną wśród ró wie śni ków i po zwo li na praw dę roz wi nąć się
ja ko kre atyw na i uta len to wa na oso ba.

Do wiedz się więcej, od wie dza jąc na szą stro nę www.bri ti sh -
co un cil.pl/ucz -sie -w -wiel kiej -bry ta nii, na któ rej znaj dziesz
wszel kie od no śni ki do naj ważniej szych in for ma cji o stu diach
w Wiel kiej Bry ta nii. Zaj rzyj też na plat for mę stu dy -uk -events -
-eu.bri ti sh co un cil.org



STUDIUJ W WIELKIEJ BRYTANII
British Council jest organizacją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie

współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Budujemy połączenia, zrozumienie i zaufanie między osobami mieszkającymi w Wielkiej
Brytanii i krajach na całym świecie. Działamy w dziedzinach sztuki, kultury, edukacji i nauczania języka angielskiego.
Promujemy studia w Wielkiej Brytanii i podpowiadamy krok po kroku, co należy zrobić, aby dołączyć do zacnego grona
absolwentów brytyjskich uczelni.

https://www.britishcouncil.pl/ucz-sie-w-wielkiej-brytanii


Błąd 3. Po le gasz na jed nost ko wych 
opi niach in nych osób 

Jak że często sły szę to z ust ma tu rzy stów i ro dzi ców:
„Bo syn ko le żan ki dzięki tym stu diom zro bił ka rie rę”,
„Bo ku zyn ka skończy ła an gli sty kę i pra cu je w szko le,
bar dzo ma ło za ra bia”, „Bo ko le żan ka sio stry jest tłu -
ma czem i to jest bar dzo nud ne”, „Bo… (tu wpisz do -
wol ne)”. Pa miętaj: to osta tecz nie Ty de cy du jesz o wła -

snej ścieżce kształce nia i po no sisz pełne kon se kwen cje wła snych
wy bo rów. Bar dzo ważne jest, by słu chać hi sto rii in nych lu dzi i się ni -
mi in spi ro wać, dla te go często łączę swo ich klien tów z ab sol wen ta mi
różnych uczel ni czy kon kret ny mi spe cja li sta mi tak, że by wy bie ra jący
usły szał, jak w prak ty ce wy gląda da ny kie ru nek i ja ką pracę moż-
na po nim wy ko ny wać. I choć nie można za ło żyć, że ka rie ra wszyst -
kich ab sol wen tów da ne go kie run ku po to czy się jed na ko wo, ta kie
roz mo wy mo gą dać pew ne wy obra że nie o rze czy wi stych możli wo -
ściach po da nym kie run ku stu diów. 

Na suk ces za wo do wy skła da się nie tyl ko „pa pier”, ale też to, jak
wy ko rzy stasz czas na stu diach (prak ty ki i wo lon ta riat), ko go po znasz
(sieć kon tak tów), cze go się na uczysz oraz jak bar dzo du żo fraj dy bę-
dzie da wa ła ci Two ja pra ca. 

Błąd 4. Masz ma ło re al ne za ło że nia
My ślisz, że coś ta kie go jak ide al na pra ca czy kie ru -

nek stu diów ist nie je? Nie ste ty, to ma ło możli we
– i w su mie do brze! To zu pełnie nor mal ne, że w trak -

cie 3 czy 5 lat stu diów znaj dziesz przed mio ty, któ ry -
mi się za fa scy nu jesz, ale też ta kie, któ re naj chęt niej
wy kre śliłbyś (wy kre śli ła byś) z pro gra mu. I mo że to

za le żeć od wie lu czyn ni ków – tre ści wy kła du, je go for -
my czy oso by pro wa dzące go lub Two je go oso bi ste go na -

sta wie nia do da nej dzie dzi ny. 
To na praw dę, zu pełnie nor mal ne. Kie dy zdasz so bie z te go spra -

wę, prze sta niesz czuć tak du żą pre sję, a pro ble my po trak tu jesz jak
wy zwa nia, bez któ rych de fac to nie ma roz wo ju.

Błąd 5. Bo isz się po rażki 
„Bo co, je śli kie ru nek mi się nie spodo ba”, „Bo co, je śli stra cę czas”,

„Bo co, je śli so bie nie po ra dzę”. Każdy z nas ma ta kie oba wy, to zro -
zu mia łe. Ale do pó ki się cze goś nie spró bu je, to nie
można za kła dać nie po wo dze nia. 

Dla te go war to się za sta no wić nad swo ją mo ty wa cją.
Po co chcesz iść na stu dia? Dla cze go to dla Cie bie ta kie
ważne? Pa miętaj, że stu dia to nie must ha ve. Ma ją swo -
je nie wąt pli we za le ty (np. da ją do świad cze nie pra cy
w gru pie, uczą zdo by wa nia i ana li zo wa nia in for ma cji,

Błąd 1. Uwa żasz, że kie ru nek to za wód 
Pod czas warsz ta tów i kon sul ta cji któ re pro wa dzę, ten mit

mu szę oba lać naj częściej. I to za rów no kie dy cho dzi o ma tu -
rzy stów, jak i ro dzi ców czy do rad ców za wo do wych! To prze -

ko na nie wy ni ka z ma łej świa do mo ści o współcze snym
ryn ku pra cy, ale też o no wych kie run kach, któ re wpro wa -
dza ją na ry nek uni wer sy te ty, ta kich jak choćby: elek tro -

mo bil ność, ar chi tek tu ra prze strze ni in for ma cyj nych, clo ud
com pu ting czy fi zy ka w biz ne sie. 

Tym cza sem: kie ru nek to nie za wód, a wy bór kie run ku nie de ter -
mi nu je ścieżki za wo do wej. W zde cy do wa nej więk szo ści za wo dów nie
ocze ku je się dziś na po cząt ku kon kret ne go „pa pier ka”, lecz ze sta wu
wie dzy i umie jęt no ści. Co więcej: sta ty sty ki przy ta cza ne cho ciażby
przez Świa to we Fo rum Eko no micz ne do wo dzą, że po ko le nie Z i mil -
le nial si będą zmie niać w swo im ży ciu za wo dy kil ka krot nie. Już dzi siaj
idea lon gli fe le ar ning (na uki przez ży cie) sta no wi rze czy wi stość co raz
więk szej rze szy lu dzi.

Błąd 2. Wy bie rasz stu dia tyl ko 
na pod sta wie na zwy kie run ku

So cjo lo gia, ar chi tek tu ra, pra wo, kry mi na li sty ka, psy -
cho lo gia – brzmi cie ka wie, praw da? Kie dy na warsz ta -
tach py tam o przy kła do we na zwy kie run ków, te po ja wia -
ją się naj częściej. Ale czy wiesz, że w Pol sce mo żesz
stu dio wać np. in ter net rze czy, na no tech no lo gię, bio in -
for ma ty kę, cy ber bez pie czeństwo, sztu kę no wych me -
diów czy au to ma ty za cję pro ce sów biz ne so wych? 

Co ro ku uczel nie (często we współpra cy z biz ne sem) two rzą spe -
cja li za cje i kie run ki, któ re ma ją od po wia dać na po trze by ryn ku. Po -
nad to kie run ki o tej sa mej na zwie, mo gą być pro wa dzo ne na róż-
nych uczel niach (a na wet wy dzia łach tej sa mej uczel ni!) w różny
spo sób i mieć różne spe cja li za cje. Kie dy więc po ważnie my ślisz o wy -
bo rze kie run ku dla sie bie, ko niecz ne jest do kład ne prze czy ta nie opi -
su przed mio tów i pro gra mu stu diów. Do wiedz się, z cze go będziesz
zda wać eg za mi ny, ja kie przed mio ty są obo wiąz ko we, ja kie fa kul ta -
tyw ne. Zo bacz li stę lek tur na za jęcia – po le cam pójść do bi blio te ki
i przej rzeć np. pod ręcz ni ki z pierw sze go ro ku. Kie dy po znasz ofer tę
kie run ku, du żo ła twiej Ci będzie zde cy do wać, czy je steś nim fak tycz -
nie za in te re so wa ny(-a) i czy so bie po ra dzisz. 
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Zda jesz w tym ro ku ma tu rę? Praw do po dob nie, jak
po nad 90% ma tu rzy stów (wg ra por tu Pol skie go In sty -
tu tu Eko no micz ne go), zde cy du jesz się iść stu dia. Za -
nim wy bie rzesz, sprawdź, ja kie błędy naj częściej po -
pełnia ją ma tu rzy ści, kie dy sta ją przed de cy zją
o wy bo rze stu diów.

7 najczęściej popełnianych błędów przy      



po zwa la ją po znać świet nych lu dzi i roz wi ja ją
pro fe sjo nal ną sieć kon tak tów), ale mo że Ty
czu jesz, że dla Cie bie za wcze śnie na stu dio -
wa nie? Ja sne! Pa miętaj tyl ko, że by zna leźć
al ter na ty wę – coś, co po zwo li Ci po znać sie -
bie i świat. Mo że to być pierw sza pra ca, za -
gra nicz ny wo lon ta riat, do dat ko we kur sy
– masz spo ro możli wo ści! 

A je śli zde cy du jesz się na kie ru nek, któ ry
po ro ku zmie nisz? Na praw dę, nic się nie sta -
nie! Nie trak tuj te go ja ko po rażki, tyl ko ja ko
lek cję. Wierz mi – z per spek ty wy ca łe go ży cia
ten rok nie będzie ty le zna czył. Wy ko rzy staj
wie dzę i umie jęt no ści, ja kie zdo by wasz
– mo gą się przy dać! Na mo im pro fi lu
EduMentorka na In sta gra mie znaj dziesz kil -
ka po dob nych hi sto rii.

Błąd 6. Za kła dasz, że mu sisz już
wie dzieć, co chcesz ro bić w ży ciu 

Bar dzo do brze to ro zu miem,
mam wra że nie, że więk szość

z nas czu ła tę pre sję. Ale tak
na praw dę stu dia to do pie ro
po czątek dro gi, na któ rej za -

czy na my po zna wać sie bie
i świat. Nie ma jąc do świad cze -
nia i wie dzy o tym, jak dzia ła ry -

nek pra cy, jak wy gląda na uka na stu diach,
nie mo że my ocze ki wać, że po dej mie -
my 100% do brą de cy zję o tym, co chce my
ro bić w ży ciu. Ow szem, są oso by, któ re

„od za wsze” wie dzą, że zo sta ną le ka -
rzem/praw ni kiem/ak to rem/ … (wstaw do -
wol ne). Jed nak zde cy do wa na więk szość
z nas mu si się naj pierw tro chę po roz glądać,
po znać sie bie i świat, że by pod jąć de cy zję.
Czas między 20. a 30. ro kiem ży cia jest ide -
al ny na to, by zdo by wać do świad cze nie,
zmie niać swo je wy bo ry i fi nal nie od po wie -
dzieć so bie na py ta nie, ja kie wy zwa nia
chcesz po dej mo wać, ja kie pro ble my w pra cy
roz wiązy wać i w ja kim śro do wi sku chcesz się
roz wi jać.  

Błąd 7. Nie sys te ma ty zu jesz 
in for ma cji 

Na kon sul ta cjach pra -
cu ję na Ma try cy Kie run ko -
wej – na rzędziu, któ re
w jed nym miej scu zbie ra
ważne do ana li zy in for -
ma cje. Z do świad cze nia
wiem, że w dzi siej szym

świe cie ła two jest się po gu bić w gąsz czu
stron. Pew nie też masz wra że nie, że du żo
czy tasz/prze glądasz, a da lej czu jesz cha os? 

Bar dzo po le cam Ci ro bie nie no ta tek
w kon kret nej struk tu rze. Jak? Za cznij np.
od tar gów Per spek tyw! Od wiedź wszyst kie
in te re su jące Cię uczel nie i za daj każdej te sa -
me py ta nia. Spisz je w jed nym do ku men cie,
do daj swo je prze my śle nia – to bar dzo uła twi
Ci de cy zję! 
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   wyborze studiów – zobacz, jak ich uniknąć

Jak wy gląda do kład nie pro gram na ucza nia
(syl la bus)? Ja kie są przed mio ty i ja kie eg -
za mi ny na każdym ro ku? 
Jak wy gląda ją za jęcia – czy są ja kieś prak tycz -
ne mo du ły? Jak wy gląda ją eg za mi ny (to zda -
wa nie teo rii czy mo że ro bie nie pro jek tów)? 
Czy uczel nia ma pod pi sa ne umo wy z uni -
wer sy te ta mi za gra ni cą na wy mia ny stu -
denc kie i sta że? 
Jak dzia ła biu ro ka rier? 
Czy na da nym kie run ku uczą prak ty cy,
przed sta wi cie le biz ne su/prze my słu? 

Ja kie za ple cze edu ka cyj ne uczel nia ofe ru je
stu den tom? 
Ja kie ko ła na uko we i or ga ni za cje stu denc -
kie są na uczel ni? 
Czy uczel nia ofe ru je ja kieś sty pen dia
i wspar cie dla stu den tów (ja kie)? 
Ja kie za jęcia do dat ko we i spe cja li za cje są
ofe ro wa ne na da nym kie run ku? 
Gwa ran tu ję Ci, że od po wie dzi na te py ta -

nia du żo Ci wy ja śnią! A je śli masz wąt pli wo -
ści, lub po trze bu jesz wspar cia – pisz. Je stem
po to, że by Ci po móc:)! 

JOANNA KOPER

PO NI ŻEJ KIL KA ISTOT NYCH PY TAŃ: 

https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-online
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stu den tów tym, że dy plom można u nich zdo być bez wy siłku.
Ta ki dy plom nie ma żad nej re al nej war to ści na ryn ku pra cy. 

Od ważni wy gry wa ją. Je śli uda ło Ci się do brze zdać ma tu rę,
war to spró bo wać sił na uczel ni z czo łów ki ran kin gu. Sko czyć
na głębo ką wo dę, by zła pać wiatr w ża gle. Zre zy gno wać z do -
mo wych wy gód na rzecz am bit ne go stu dio wa nia w zna ko mi -
tym to wa rzy stwie, wy jaz dów na Era smu sa, po zna wa nia świa ta. 

Ran king Szkół Wyższych Per spek ty wy 2022 
to trzy ran kin gi:

• Ran king Uczel ni Aka de mic kich – obej mu jący wszyst kie
szko ły wyższe (z wy jąt kiem uczel ni ar ty stycz nych) po sia da ją-
ce upraw nie nia do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra;

• Ran king Uczel ni Nie pu blicz nych – obej mu jący nie pu blicz -
ne szko ły wyższe po sia da jące upraw nie nia do kształce nia co
naj mniej na po zio mie ma gi stra;

• Ran king Pu blicz nych Uczel ni Za wo do wych – obej mu jący
uczel nie za wo do we po sia da jące upraw nie nia do kształce nia
na po zio mie ma gi stra lub li cen cja ta (in ży nie ra).

Zwy cięz cy te go rocz nej edy cji 
Ran kin gu Szkół Wyższych Per spek ty wy to:

• w Ran kin gu Uczel ni Aka de mic kich
– Uni wer sy tet War szaw ski

• w Ran kin gu Uczel ni Nie pu blicz nych
– Aka de mia Le ona Koźmińskie go (po raz 23.!)

• w Ran kin gu PUZ
– Aka de mia Bial ska Na uk Sto so wa nych 
im. Pa pie ża Ja na Paw ła II w Bia łej Pod la skiej

Sięgnij po więcej: ran king.per spek ty wy.pl

BO GAC TWO IN FOR MA CJI OPAR TYCH O RZE TEL NE DA NE 
W tym ro ku ze bra li śmy je dla Was po raz 22. Ko rzy sta my wy -

łącz nie ze źró deł ze wnętrz nych ta kich jak sys tem POL-on – zin -
te gro wa na sieć in for ma cji o na uce i szkol nic twie wyższym, któ -
ra za wie ra naj now sze, zwe ry fi ko wa ne da ne o wszyst kich
pol skich uczel niach, czy ELA – ogól no pol ski sys tem mo ni to ro -
wa nia Eko no micz nych Lo sów Ab sol wen tów szkół wyższych. To
za pew nia sze ro kie i obiek tyw ne spoj rze nie na pol skie uczel nie.

Uzy ska ne da ne po rząd ku je my, przy pi su je my im od po wied -
nie wa gi i pu bli ku je my. Pod kre śla my, że Ran king Szkół Wyż-
szych Per spek tyw oce nia nie ty le ja kość kon kret nej uczel ni, co
jej kon ku ren cyj ność w po rów na niu z in ny mi szko ła mi wyższy -
mi. A ta ka in for ma cja po zwo li Ci wy brać szko łę wyższą na mia -
rę swo ich aspi ra cji i… możli wo ści. 

SA MO NA PĘDZA JĄCY ME CHA NIZM JA KO ŚCI
Na do brą uczel nię apli ku ją lep si kan dy da ci, co au to ma tycz nie

pod no si po ziom kształce nia. W do brym to wa rzy stwie le piej się
stu diu je, prężnie dzia ła ją też ko ła na uko we, wy mia na z uczel -
nia mi za gra nicz ny mi jest in ten syw na i wie lo kie run ko wa. 

Z dy plo mem re no mo wa nej szko ły wyższej ro sną szan se
na do brą pra cę i ka rie rę za wo do wą lub na uko wą. Naj kró cej
mó wiąc – stu dia na do brej uczel ni to naj lep sza in we sty cja
w przy szłość.

WY ZWA NIE DLA OD WAŻNYCH
War to, a na wet trze ba stu dio wać u naj lep szych. Je śli wy ni ki

na świa dec twie doj rza ło ści na to nie po zwa la ją – przy naj mniej
na do brych uczel niach. Nie ko niecz nie na tych, któ re są naj bli -
żej do mu czy też cie szą się naj więk szą po pu lar no ścią wśród ko -
le gów. Ko niecz nie nie na tych, któ re za chęca ją po ten cjal nych

Ran king Szkół Wyższych Per spek tyw to znacz nie więcej niż li sta naj lep szych szkół wyższych: to kom pen dium wie -
dzy o uczel niach za war te w ła twych do in ter pre ta cji ta be lach. Za tem czy taj (ze zro zu mie niem!), ana li zuj, wy bie raj. 

ÿ

DOBRE STUDIA 
NA TRUDNE CZASY
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PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE

RANKING UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

HUMANISTYCZNE

SPOŁECZNE

ŚCISŁE

RANKING KIERUNKÓW STUDIÓW

WYNIKI 
2022

Astronomia                                                                                                       
Uniwersytet Warszawski
Chemia                                                                                                              
•Uniwersytet Warszawski
•Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Fizyka                                                                                                                
Uniwersytet Warszawski
Informatyka (mgr)                                                                                           
Uniwersytet Warszawski
Matematyka                                                                                                     
Uniwersytet Warszawski

Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy

 1               Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0

 2               SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 81,9

 3               Akademia WSB 72,8

 4               Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 68,8

 5               Akademia Finansów i Biznesu Vistula 65,2

 6=            Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 61,7

6=             Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 61,2

 8               Collegium Civitas w Warszawie 59,8

 9               Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 55,0

10              Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 54,1

Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy

1                  Akademia Bialska Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej 100,0

2=              Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 86,4

2=              Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie 86,3

Administracja                                                                                                
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunki o bezpieczeństwie                                                       
Uniwersytet Warszawski
Dziennikarstwo i komunikacja                                                  
Uniwersytet Warszawski
Gospodarka przestrzenna                                                        
•Uniwersytet Warszawski
•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pedagogika                                                                                                     
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pedagogika specjalna                                                                                   
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Politologia                                                                                     
Uniwersytet Warszawski
Prawo                                                                                                              
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Psychologia                                                                                   
Uniwersytet Warszawski
Socjologia                                                                                      
Uniwersytet Warszawski
Stosunki międzynarodowe                                                         
Uniwersytet Warszawski

Archeologia                                                                                                      
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Filologia angielska                                                                                           
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Filologia polska                                                                                                
Uniwersytet Warszawski
Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka                                                
Uniwersytet Warszawski
Filozofia                                                                                                             
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Historia                                                                                                             
Uniwersytet Warszawski
Kulturoznawstwo                                                                                            
Uniwersytet Warszawski

RANKING UCZELNI AKADEMICKICH
Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy

1              Uniwersytet Warszawski 100,0

2               Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 99,4

 3               Politechnika Warszawska 84,0

4=             Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 80,9

4=             Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 80,5

 6               Politechnika Gdańska 78,4

7=             Gdański Uniwersytet Medyczny 72,8

7=             Politechnika Wrocławska 72,6

 9               Uniwersytet Medyczny w Łodzi 71,8

10=           Uniwersytet Wrocławski 70,9

10=           Politechnika Łódzka 70,4

12              Warszawski Uniwersytet Medyczny 70,3

13=           Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 68,9

13=           Politechnika Śląska 68,6

13=           Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 68,5

16=           Uniwersytet Gdański 67,6

16=           Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 67,4

16=           Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 67,3

16=           Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 67,1

20              Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 65,6

NAJLEPSZE 
KIERUNKI 
STUDIÓW



TECHNICZNE

PRZYRODNICZE

ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE

EKONOMICZNE

at a glance

Architektura krajobrazu                                                                                
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dietetyka                                                                                                          
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierunki o żywieniu i żywności                                                                      
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kierunki rolnicze i leśne                                                                                 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ogrodnictwo                                                                                                    
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Weterynaria                                                                                                      
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zootechnika                                                                                                     
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biologia                                                                                                
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Biotechnologia (mgr)                                                                        
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Geografia
Uniwersytet Warszawski
Geologia                                                                                              
Uniwersytet Warszawski
Ochrona środowiska                                                                         
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia                                                                                                          
Uniwersytet Warszawski
Finanse i rachunkowość                                                                                  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie                                                                                                     
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

TEOLOGICZNE

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
      

Architektura                                                                                                    
Politechnika Warszawska
Automatyka i robotyka                                                                                  
Politechnika Warszawska
Biotechnologia (mgr inż.)                                                                              
Politechnika Warszawska
Budownictwo                                                                                                   
•Politechnika Wrocławska
•Politechnika Warszawska
Elektronika i telekomunikacja                                                                      
Politechnika Warszawska
Elektrotechnika                                                                                               
Politechnika Warszawska
Energetyka                                                                                                       
Politechnika Warszawska
Fizyka techniczna                                                                                    
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Geodezja i kartografia                                                                                    
Politechnika Warszawska
Górnictwo i geologia                                                                                      
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Informatyka (mgr inż.)                                                                                   
Politechnika Warszawska
Inżynieria biomedyczna                                                                                 
Politechnika Warszawska
Inżynieria chemiczna                                                                                      
Politechnika Wrocławska
Inżynieria materiałowa                                                                                  
Politechnika Warszawska
Inżynieria środowiska                                                                                     
Politechnika Gdańska
Logistyka                                                                                                          
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Lotnictwo i kosmonautyka                                                                            
Politechnika Warszawska
Mechanika i budowa maszyn                                                                        
Politechnika Warszawska
Mechatronika                                                                                                  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Technologia chemiczna                                                                                  
Politechnika Warszawska
Transport                                                                                                          
Politechnika Warszawska
Zarządzanie i inżynieria produkcji                                                               
Politechnika Warszawska

MEDYCZNE I O ZDROWIU

Analityka medyczna                                                                                        
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Farmacja                                                                                                           
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Fizjoterapia                                                                                                      
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Kierunek lekarski                                                                                            
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek lekarsko-dentystyczny                                                                  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kosmetologia                                                                                                   
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pielęgniarstwo                                                                                                 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Położnictwo                                                                                                      
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ratownictwo medyczne                                                                                 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Turystyka i rekreacja                                                                                      
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wychowanie fizyczne                                                                                      
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Zdrowie publiczne                                                                                           
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie



https://rekrutacja.uwm.edu.pl/


UCZELNI AKADEMICKICH

~

PRE STIŻ – 12%
• Oce na przez ka drę aka de mic ką – licz ba

wska zań da nej uczel ni w ba da niu an kie to wym
wśród ka dry aka de mic kiej – re ali zu je Fun da cja
Edu ka cyj na „Per spek ty wy” (10%)

• Uzna nie między na ro do we – kry te rium
mie rzo ne po zy cją uczel ni w glo bal nych ran kin -
gach w 2021 r. (2%)

AB SOL WEN CI NA RYN KU PRA CY
– 12%

• Eko no micz ne lo sy ab sol wen tów – wskaź-
nik od zwier cie dla jący po zy cję ab sol wen tów
da nej uczel ni na ryn ku pra cy, we dług ogól no -
pol skie go ba da nia ELA prze pro wa dza ne go
przez MNiSW (wy ni ki ba da nia z lat 2015-
2019). (12%)

PO TEN CJAŁ NA UKO WY – 15%
• Oce na pa ra me trycz na – wskaźnik prze nie -

sio ny z Ran kin gu Szkół Wyższych Per spek ty -
wy 2021. (10%)

• Na sy ce nie ka dry oso ba mi o naj wyższych
kwa li fi ka cjach (3%)

• Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne – su ma upraw -
nień ha bi li ta cyj nych. (1%)

• Upraw nie nia dok tor skie – su ma upraw -
nień dok tor skich. (1%)

IN NO WA CYJ NOŚĆ – 8%
• Pa ten ty i pra wa ochron ne w Pol sce – licz ba

uzy ska nych przez uczel nię pa ten tów i praw
ochron nych na wzo ry użyt ko we w Pol sce w la -
tach 2019-2021 w od nie sie niu do pra cow ni ków
przy pi sa nych do dys cy plin na uko wych w dzie -
dzi nach ma jących „zdol ność pa ten to wą”. (3%)

• Pa ten ty i pra wa ochron ne za gra ni cą – licz -
ba uzy ska nych przez uczel nię pa ten tów i praw
ochron nych na wzo ry użyt ko we za gra ni cą w la -
tach 2019-2021 w od nie sie niu do pra cow ni ków
przy pi sa nych do dys cy plin na uko wych w dzie -
dzi nach ma jących „zdol ność pa ten to wą”. (3%)

• SDG – wkład ba dań uczel ni w re ali za cję Ce -
lów Zrów no wa żo ne go Roz wo ju ONZ. (2%)

Ran king Uczel ni Aka de mic kich Per spek ty wy 2022
obej mu je pol skie uczel nie aka de mic kie, któ re ma ją co
naj mniej jed no upraw nie nie do nada wa nia stop nia dok -
to ra, kształcą min. 200 stu den tów stu diów sta cjo nar -
nych oraz ma ją min. dwa rocz ni ki ab sol wen tów.

-dy dak tycz nych za trud nio nych na eta cie
w sto sun ku do licz by stu den tów tzw. prze li -
cze nio wych.  (5%)

• Akre dy ta cje – wskaźnik mie rzo ny licz bą po -
sia da nych przez uczel nię ak tu al nych akre dy ta -
cji i cer ty fi ka tów między na ro do wych, ważnych
akre dy ta cji PKA z oce ną wy różnia jącą oraz cer -
ty fi ka tów do sko na ło ści kształce nia. (5%)

UMIĘDZY NA RO DO WIE NIE – 15%
• Stu den ci cu dzo ziem cy – licz ba stu den tów

ob co kra jow ców w pro por cji do ogól nej licz -
by stu den tów. (3%)

• Pro gra my stu diów w języ kach ob cych
– su ma pro gra mów stu diów pro wa dzo nych
w języ kach ob cych w ro ku 2020/2021. (3%)

• Stu diu jący w języ kach ob cych – licz ba stu -
diu jących w języ kach ob cych w ro -
ku 2020/2021 w od nie sie niu do ogó łu stu den -
tów. (2%)

• ICI (Col la bo ra tion Im pact) – wskaźnik mie -
rzo ny śred nią licz bą cy to wań otrzy ma nych
przez pu bli ka cje po sia da jące współau to ra
z za gra ni cy w la tach 2017-2021.  (2%)

• Uczest nic two w uni wer sy te cie eu ro pej -
skim – (1%)

• Na uczy cie le aka de mic cy z za gra ni cy
– licz ba na uczy cie li aka de mic kich cu dzo ziem -
ców w sto sun ku do ogól nej licz by na uczy cie li
aka de mic kich. (1%)

• Wy mia na stu denc ka (wy jaz dy) – licz ba stu -
den tów wy jeżdża jących w ra mach wy mia ny
za gra nicz nej na co naj mniej 3 mie siące, w pro -
por cji do ogól nej licz by stu den tów. (1%)

• Wy mia na stu denc ka (przy jaz dy) – licz ba
stu den tów przy jeżdża jących w ra mach wy mia -
ny za gra nicz nej na co naj mniej 3 mie siące,
w pro por cji do ogól nej licz by stu den tów.  (1%)

• Wie lo kul tu ro wość śro do wi ska stu denc -
kie go – licz ba kra jów, z któ rych w ro -
ku 2020/2021 po cho dzi min. 10 stu den tów
cu dzo ziem ców.   (1%)

 metodologia  

RANKING 

UMIĘDZYNARODOWIENIE 
STUDIÓW 15%

PRESTIŻ 12%

EFEKTYWNOŚĆ
NAUKOWA 28%

POTENCJAŁ
NAUKOWY 15%

WARUNKI
KSZTAŁCENIA 10%

INNOWACYJNOŚĆ 8%

ABSOLWENCI NA
RYNKU PRACY 12%

EFEK TYW NOŚĆ NA UKO WA – 28%
• Efek tyw ność po zy ski wa nia ze wnętrz nych
środ ków fi nan so wych na ba da nia – śred -
nia su ma środ ków fi nan so wych na ba da nia
i roz wój po zy ska nych w la tach 2020/2021
w od nie sie niu do ogó łu pra cow ni ków za an ga -
żo wa nych w dzia łal ność ba daw czo -wdro że -
nio wą. (6%)

• Roz wój ka dry wła snej – wskaźnik zde fi nio -
wa ny ja ko licz ba ty tu łów i stop ni na uko wych
uzy ska nych przez pra cow ni ków uczel ni w la -
tach 2020 i 2021 w sto sun ku do prof., dr hab.
i dr za trud nio nych w uczel ni na eta cie. (4%)

• Nada ne stop nie na uko we – licz ba ty tu łów
i stop ni na uko wych nada nych przez uczel nię
w la tach 2020 i 2021 w sto sun ku do prof., dr
hab. i dr za trud nio nych w uczel ni na eta cie.
(3%)

• Pu bli ka cje – licz ba pu bli ka cji uwzględ nio nych
w ba zie SCOPUS w la tach 2017-2021, w sto -
sun ku do łącz nej licz by pra cow ni ków ba daw -
czych i ba daw czo -dy dak tycz nych. (3%)

• Cy to wa nia – licz ba cy to wań pu bli ka cji
uwzględ nio nych w ba zie SCOPUS za la ta 2017-
2021 w sto sun ku do licz by tych pu bli ka cji.  (3%)

• FWCI (Field -We igh ted Ci ta tion Im pact)
– wskaźnik okre śla jący re la cję licz by cy to wań
otrzy ma nych przez pu bli ka cję do śred niej licz -
by cy to wań otrzy ma nych przez po dob ne pu -
bli ka cje in dek so wa ne w ba zie SCOPUS za la -
ta 2017-2021. (3%)

• FWVI (Field -We igh ted View Im pact)
– wskaźnik okre śla jący re la cję licz by od słon pu -
bli ka cji uczel ni do śred niej licz by od słon otrzy -
ma nych przez po dob ne pu bli ka cje in dek so wa -
ne w ba zie SCOPUS za la ta 2017-2021. (3%)

• Top 10 (Pu bli ca tions in Top 10 Jo ur nal Per -
cen ti les) – wskaźnik okre śla jący, w ja kim stop -
niu pu bli ka cje uczel ni są obec ne w 10% naj czę-
ściej cy to wa nych cza so pism na świe cie. (3%)

WA RUN KI KSZTAŁCE NIA – 10%
• Do stęp ność kadr wy so ko kwa li fi ko wa -

nych – licz ba na uczy cie li aka de mic kich z gru -
py pra cow ni ków dy dak tycz nych i ba daw czo -



Najlepsze uczelnie 
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POTENCJAŁ NAUKOWY 15% 

52

1 Uniwersytet Warszawski 2 2         1      100,0    87,86      92,12       75,04 89,53      78,42       96,00     88,89               
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1 1         2        99,4    100,00    100,00      69,89 100,00     69,84      100,00   100,00              
3 Politechnika Warszawska 3 3         3        84,0     57,63      51,56       86,54 76,50      50,73       52,00     48,15               
4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4 5         5        80,9     51,79      44,95       65,53 86,59      84,59       88,00     85,19               
4= Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 5 4         4        80,5     47,50      48,71       78,72 89,00      63,25       52,00     59,26               
6 Politechnika Gdańska 6 8         7        78,4     26,02      36,00       78,42 88,78      57,48       44,00     48,15               
7= Gdański Uniwersytet Medyczny 8 6         8        72,8     14,55      14,45       73,45 99,17      60,83       12,00     11,11               
7= Politechnika Wrocławska 6 6         6        72,6     40,34      36,42       78,99 84,35      45,01       44,00     44,44               
9 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 11 14       25      71,8      6,97       10,69       75,87 93,50      46,89       12,00     11,11               
10= Uniwersytet Wrocławski 13 10        8        70,9     37,78      33,82       63,19 77,35      70,15       68,00     81,48               
10= Politechnika Łódzka 8 8         8        70,4     12,50      27,08       77,24 82,17      53,27       40,00     48,15               
12 Warszawski Uniwersytet Medyczny 10 12       15      70,3     14,18      33,69       88,56 74,80      51,38       12,00     11,11               
13= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 17 15       15      68,9     19,69      35,16       65,41 84,00      71,13       96,00     96,30               
13= Politechnika Śląska 13 15       11      68,6     24,67      29,39       71,42 82,57      65,75       40,00     40,74               
13= Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11 15       15      68,5     22,12       3,66       100,00 93,50      64,14        8,00      11,11               
16= Uniwersytet Gdański 23 28       27      67,6     21,89      29,69       65,71 77,27      59,63       60,00     74,07               
16= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 13 10       18      67,4      2,77        5,23        74,18 89,25      72,25        8,00       7,41                
16= Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 17 21       12      67,3     10,90      13,66       76,22 85,00      66,76       12,00     11,11               
16= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 13 15       18      67,1     30,70       8,40        72,41 85,00      57,74       12,00     14,81               
20 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 17 12       13      65,6      9,11       19,04       72,46 74,80      42,48       12,00     11,11               
21= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 21 23       23      64,8      6,96       15,34       69,95 85,00      51,26       12,00     11,11               
21= Uniwersytet Medyczny w Lublinie 21 15       23      64,6      5,42        8,67        72,75 82,88      45,37       12,00     11,11               
23= Politechnika Poznańska 17 14       20      64,0     14,43      30,30       79,31 74,80      50,77       28,00     33,33               
23= Uniwersytet Łódzki 23 15       20      63,7     14,36      26,64       63,78 76,50      66,63       68,00     74,07               
25 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 23 25       22      61,3     12,62      14,40       43,05 91,80      64,07       28,00     25,93               
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 23 26       13      60,7     10,96       0,00        76,40 85,00      76,30        8,00       7,41                
27 Uniwersytet Śląski w Katowicach 29 31       25      59,8     14,10      21,65       56,01 74,38      75,86       72,00     81,48               
28= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 31 28       28      59,1     11,58       8,24        49,38 69,06      87,90       28,00     29,63               
28= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 30 23       28      58,9     15,39      27,47       51,31 71,27      67,66       36,00     44,44               
30= Uniwersytet Opolski 38 40       48      58,5      3,51        0,00        52,06 59,50      53,59       32,00     51,85               
30= SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 27 30       36      58,2     15,64       7,53        67,30 93,50      46,93       12,00     22,22               
32= Politechnika Lubelska 27 31       33      57,8      5,82       10,21       63,29 83,58      45,22       12,00     14,81               
32= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 31 26       31      57,7     12,88      20,05       53,86 68,50      69,42       64,00     81,48               
32= Politechnika Częstochowska 38 42       36      57,6      2,53        9,13        60,59 72,25      59,17       24,00     25,93               
32= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 35 42     51-60    57,5      3,30        0,00        73,17 59,50      59,26        4,00      11,11               
32= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 35 40       33      57,3     11,71      22,77       68,36 63,14      41,84       24,00     25,93               
37= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 31 37       30      56,6      3,46        8,84        73,13 74,80      47,98       12,00     11,11               
37= Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 52-60 53-60      -        56,6      2,01        0,00        66,26 59,50      70,28        4,00       3,70                
39 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 31 31       31      55,9      4,55       11,21       65,19 59,50      72,24       32,00     44,44               
40= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 43 34       33      55,1     11,00      18,48       49,31 64,14      76,02       60,00     81,48               
40= Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 38 50     61-70    54,8      5,48        0,00        72,61 72,25      23,39        4,00       3,70                
42= Uniwersytet w Białymstoku 38 36       39      54,1      2,95        9,35        53,14 70,83      65,17       28,00     40,74               
42= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 47 47       39      54,0      6,74        0,00        65,76 67,15      81,41       40,00     51,85               
42= Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 43 71-80 71-80    53,6      1,19        0,00        69,69 51,00       9,00         0,00      11,11               
45= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 38 45       44      52,9      9,41        0,00        76,26 65,88      64,09        8,00      11,11               
45= Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 47 53-60 61-70    52,8      5,94        0,00        73,46 59,50      19,41        4,00      11,11               
47= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 47 47       48      52,3      9,49        0,00        73,53 69,70      45,32       12,00     14,81               
47= Uniwersytet Zielonogórski 51 37       42      52,0      3,14       14,10       65,27 61,63      54,08       28,00     62,96               
47= Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 52-60 37       36      51,9      7,48        8,14        43,66 66,79      82,91       24,00     29,63               
47= Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie 43 42       45      51,8      8,30        0,00        79,65 69,06      32,64       24,00     25,93               
47= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 43 45       39      51,8     10,50       0,00        57,60 62,69      75,64       44,00     40,74               

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-akademickich
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              4,89      33,53   100,00   55,01     34,69    51,19     48,65   60,51     58,29    49,00   100,00    59,24 100,00    72,22     9,43     21,26    73,88      58,99    49,26     33,51     94,69 100,00
              3,88      49,29    73,98    32,80     34,66    52,76     52,24   68,03     58,29    51,00    89,46     66,61   74,02     77,78    11,13    28,95    67,44      35,01    40,67     40,73    100,00 100,00
             13,77     17,16    64,68    55,72     35,29    58,54     68,86   37,07     35,18    50,43    76,87     52,49   51,18     88,89    16,23    23,53    54,21      15,72    23,42     25,72     91,15 100,00
              7,14       3,23     85,30    33,72     41,90    60,09     37,99   46,43     42,71    38,11    90,48     58,45   59,84     66,67     4,94     20,01    63,31      45,08    24,56     27,15     65,49 100,00
             11,92     26,44    78,50    45,60     36,95    58,15     67,08   39,07     39,20    52,44    85,03     62,49   47,24     38,89     1,57      5,45     56,03      17,09    14,01     33,08     41,59 100,00
             20,89    100,00   67,34    49,53     37,98    51,91     75,43   39,71     38,69    32,66    81,29     49,59   31,50     52,78     5,26     15,14    55,04      16,27    20,02     39,43     53,10 100,00
              2,60      20,27    16,78    33,43     58,65    90,34     67,33   71,34     59,80    38,68    66,67     77,91   11,02      8,33     41,61    53,59    57,85       0,00     21,43     19,21     67,26    0,00
             22,87      8,24     67,72    42,73     36,86    50,46     62,67   29,02     30,65    32,95    63,61     46,42   29,92     72,22     4,99     14,35    49,42      16,21    15,47     25,15     59,29 100,00
              1,90      29,60    17,90   100,00    27,54    36,01     87,64   85,55     73,37    53,58    56,12     64,53    9,45       8,33     23,56    31,67    49,26       3,63     13,57      7,17      68,14    0,00
              2,20       8,82     45,36    32,92     35,12    51,24     35,77   38,03     39,20    33,81    82,65     57,54   22,05     66,67     9,35     20,11    69,26      32,51    52,18     46,92     92,04 100,00
             19,07     25,55    50,16    42,54     27,13    39,49     69,87   38,37     33,67    37,82    65,65     59,86   21,26    100,00    2,43      8,74     48,60      19,23    68,63     65,76     34,51 100,00
              2,83      32,42    26,21    45,17     46,20    82,77     97,21   55,86     51,76    34,67    57,14     71,45   15,75      5,56     17,01    26,44    49,09       3,85     32,57     21,68     71,68    0,00
              2,70       2,41     71,93    29,25     33,26    58,11     40,48   44,77     41,21    33,52    62,24     63,76   50,39     22,22     7,27     15,68    60,66      21,48    14,63     30,78     53,10 100,00
             24,99     28,23    75,69    34,58     32,36    46,48     58,61   27,70     33,67    32,95    56,80     59,00   26,77     66,67     7,78      9,52     36,20      15,25     9,78      16,64     56,64 100,00
              0,00       0,00     63,23    29,36     32,96    39,07     20,04   21,35     45,73    26,93    38,10     51,81   44,88     41,67    11,87    31,58    41,65       5,81     88,80     65,76     66,37    0,00
              8,59      71,47    79,88    33,70     30,35    63,97     31,00   37,95     37,69    33,81    82,31     46,29   28,35     27,78     3,63      6,29     64,46      30,91    16,93     19,67     44,25 100,00
              2,89       0,00     17,36    41,42     32,73    69,64     73,25   99,02     89,95    71,35    56,12     61,18    3,15       8,33     31,40    39,97    47,93       1,96     11,30      8,49      46,90    0,00
              0,77       0,00     23,65    34,37     49,50   100,00    76,90   53,24     44,22    32,09    54,42     84,20   14,17      8,33     32,90    40,37    48,43       1,73     11,31     12,18     54,87    0,00
              0,00       0,00     41,83    13,98     33,86    38,94     32,85   28,39     44,22    34,96    78,23     23,76   53,54     58,33    21,66    44,40    67,27      69,83    96,21    100,00    68,14    0,00
              3,80       0,00     19,18    36,76     32,86    69,04     68,97   77,84     75,38    40,69    58,84     93,86   11,02      5,56     31,02    47,04    52,89       2,23     29,56     15,63     53,10    0,00
              0,59      14,29    12,75    82,69     34,07    53,06     78,18   56,51     47,24    34,96    55,78     74,32   12,60      2,78     19,56    25,98    44,79      17,06     8,71       6,91      41,59    0,00
              7,90       3,27     12,93    33,07     41,24    79,88     70,46   48,31     45,23    36,96    45,58     86,02   18,90     30,56    44,65    53,61    40,99       2,14      8,08       5,73      61,06    0,00
             22,39     16,65    55,74    30,44     31,07    50,98     60,59   32,36     36,68    36,96    60,54     44,73   22,05     52,78     8,37     12,62    39,50      12,60    23,31     18,96     49,56 100,00
             11,22      8,99     79,68    37,36     29,12    46,39     30,62   35,26     34,67    39,83    68,71     54,07   18,11     27,78     7,51     25,25    50,74      26,65    13,85     58,28     61,95 100,00
             45,45      0,00     63,74    72,67     27,95    67,21     54,14   36,79     37,19    37,82    62,93     57,56   11,02      5,56      6,17     13,71    50,41       6,35     17,82     29,23     33,63    0,00
              3,53       0,00     54,33    27,18     49,37    50,28     23,24   33,61     46,23    36,68    49,32     40,62   45,67     16,67     7,08     21,60    40,83       7,38     40,65     32,86     50,44    0,00
             13,09      0,00     58,26    35,47     34,26    45,82     34,20   33,58     31,16    37,25    85,03     58,10    9,45      27,78     1,22     10,64    53,88      20,85    14,35     15,82     30,97 100,00
             17,22     15,91    66,68    30,28     36,65    73,41     54,65   43,47     42,21    36,68    63,95     69,64   14,17     25,00    18,31    22,83    42,98       1,19     13,03     10,03     33,63    0,00
              7,44       3,37     88,12    46,28     31,40    79,12     44,23   41,34     40,70    35,24    56,12     52,12   11,02     16,67     8,05     21,75    49,75       9,05     23,61     25,06     47,79    0,00
              8,69       0,00     51,68    24,48     36,98    24,20     35,39  100,00   100,00  100,00   60,88     47,24    2,36      27,78    10,50    29,64    58,51      27,41    19,18     12,93     43,36 100,00
              0,00       0,00     29,28    14,22     52,58    47,32     57,70   38,43     47,74    34,96    78,23     16,50   15,75     13,89     9,37     23,16    80,17      28,38    11,16      5,02      74,34    0,00
            100,00     0,00     44,06    38,51     28,34    38,30     72,88   24,91     31,16    44,13    44,56     40,80    3,15       5,56      1,13     36,95    58,68       8,99     15,26     52,75     17,70    0,00
              9,09       0,00     75,30    33,42     34,27    48,50     41,28   31,77     35,68    32,95    54,08     61,61   45,67     16,67     5,23      7,36     40,83      11,18    10,82     18,99     46,90    0,00
             15,70     11,43    64,34    39,39     21,38    55,05     60,53   46,47     49,75    43,27    37,76     81,73    7,87      11,11     3,38     20,99    51,90      13,56     3,78      58,70     23,89    0,00
              0,00       0,00     60,65    29,97     51,22    16,10     40,15   32,34     55,28    41,83    20,07     10,36   20,47     77,78    57,02    72,92    90,58      70,07    15,12     12,48     57,52    0,00
             36,28     25,17    61,49    32,42     40,62    61,02     66,65   27,44     33,67    34,67    54,42     43,32   18,11     13,89     1,33      6,64     38,18      13,22    21,78     62,25     32,74    0,00
              3,91       9,23     17,83    30,24     38,12    81,85     64,69   48,80     42,21    32,66    44,22     66,87    9,45       5,56     10,89    15,39    40,99       1,30     13,48     13,42     45,13    0,00
              0,00       0,00     37,97     6,56      63,70     8,45      26,96   39,07     73,87    52,72    73,81      9,63     6,30      25,00    92,25   100,00   89,75     100,00    5,85       4,99      65,49    0,00
             59,49     12,45    59,97    32,18     23,44    32,38     53,68   36,59     39,20    34,38    50,00     82,02    5,51       5,56      2,07     11,55    36,86       6,81     10,98     62,96     20,35    0,00
             10,33      7,30     54,98    31,75     29,27    60,41     30,65   35,05     31,16    37,82    72,45     54,75   16,54     19,44     3,18     31,43    49,42      14,55     7,96       9,88      48,67    0,00
              0,00       0,00     11,34    29,06    100,00   24,88     45,89   18,45     33,67    30,09    31,63     17,85   11,02     41,67    37,00    85,28    40,50      56,58    16,54      9,12      57,52    0,00
              8,09      12,95    35,65    17,82     32,15    38,44     25,21   87,63     74,37    54,15    81,97     55,22    4,72       0,00      0,00     17,32    59,17      17,39    15,03     24,39      8,85     0,00
              8,31      18,15    45,56    40,19     36,06    42,78     22,83   36,05     46,23    42,98    56,12     53,08    0,00       8,33      1,15      7,92     55,70      15,95     3,13       3,97      27,43    0,00
              0,00       0,00     30,66    61,26     35,17     5,19      71,01   41,94     73,37    47,28    99,32      8,22     1,57      36,11    29,81    42,41   100,00     38,10     8,88       2,04      43,36    0,00
              0,50       0,00     61,47    34,85     41,03    40,48     22,67   20,38     31,66    34,96    42,52     37,92   28,35     19,44     3,25     12,93    37,69       4,90     21,03     46,12     31,86    0,00
              3,27       0,00      7,18     35,52     62,78    52,72    100,00  28,37     40,70    40,11    41,16      9,23     0,00      16,67    30,38    65,45    42,15      44,48     6,78       3,36      61,95    0,00
              0,32       0,00     57,60    14,58     31,78    47,72     15,07   25,20     37,19    35,24    45,92     34,44   45,67     19,44     3,83     17,99    34,21       8,48     44,91     68,52     32,74    0,00
              3,21       0,00     50,99    18,38     23,80    14,42     49,85   86,29     60,80    39,26    64,29     63,24    0,00       2,78      0,31      3,36     68,60      18,55    11,02     23,13     10,62    0,00
             15,79     18,35    69,75    22,96     26,77    68,29     50,19   37,83     40,20    34,96    73,47     64,25    0,00      11,11     0,94      5,05     43,64       8,61     10,19     17,41     17,70    0,00
              5,22       0,00     23,60    43,44     17,66    29,05     66,87   20,30     23,12    36,10    51,36     84,58    3,15       0,00      0,00      2,31     31,57       3,97     15,80     11,64      5,31     0,00
              0,00       0,00     41,29    37,20     32,92    40,44     18,04   25,51     37,69    42,69    51,36     65,54    1,57      25,00     3,25     29,25    38,18      32,70    14,91     20,84     26,55    0,00
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52-60 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 47 53-60 51-60       -         2,46       0,00        79,93 59,50      43,06        0,00      11,11                
52-60 AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 35 53-60 61-70       -         1,57       0,00        55,69 85,00      31,42        4,00       3,70                 
52-60 Collegium Civitas w Warszawie 61-70 50     61-70       -         5,16       0,00        75,45 59,50      28,83        0,00       3,70                 
52-60 Politechnika Białostocka 52-60 53-60     46          -         3,36       3,37        61,37 63,14      52,75       20,00     29,63                
52-60 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 52-60 53-60 61-70       -         5,82      16,34       60,21 63,75      44,01       16,00     25,93                
52-60 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 52-60 71-80 61-70       -         2,01       0,00        56,90 64,60      41,33       16,00     14,81                
52-60 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 52-60 47       47          -         3,46       0,00        68,16 78,63      58,84        8,00       7,41                 
52-60 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 52-60 34       42          -         5,90       3,09        38,61 68,00      82,28       20,00     25,93                
52-60 Uniwersytet Szczeciński 52-60 50       48          -         3,25       0,00        59,00 64,60      64,03       52,00     59,26                
61-70 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 61-70 61-70 61-70       -         4,20       0,00        75,20 59,50      41,97        4,00      11,11                
61-70 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 61-70 61-70 71-80       -         0,57       0,00        59,79 68,00      27,08        4,00       3,70                 
61-70 Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich 61-70 61-70     48          -         1,01       0,00        68,12 55,86      51,75       12,00     29,63                
61-70 Politechnika Koszalińska 71-80 71-80 61-70       -         1,21       0,00        60,22 55,86      48,48       12,00     18,52                
61-70 Politechnika Opolska 61-70 53-60     48          -         1,81       0,00        62,07 55,25      52,69       12,00     11,11                
61-70 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod. im. J. Długosza w Częstochowie 71-80 61-70 51-60       -         0,46       0,00        48,31 59,50      62,51        4,00      29,63                
61-70 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 71-80 71-80 61-70       -         2,03       0,00        60,17 66,79      56,70       20,00     33,33                
61-70 Uniwersytet Morski w Gdyni 61-70 71-80   80+        -         1,14       0,00        63,49 53,13      34,90        8,00      14,81                
61-70 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 61-70 61-70 51-60       -         2,38       3,17        55,70 77,71      51,84       24,00     48,15                
61-70 Uniwersytet Rzeszowski 61-70 53-60 51-60       -         2,86       5,00        47,36 61,63      54,42       24,00     66,67                
71-80 Akademia Morska w Szczecinie 80+ 61-70 71-80       -         1,74       0,00        57,10 59,50      29,50        8,00       7,41                 
71-80 Akademia Pomorska w Słupsku 71-80 61-70 61-70       -         0,59       0,00        60,32 54,40      39,45        0,00      14,81                
71-80 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 80+ 80+    80+        -         0,71       0,00        58,51 51,00      38,34        4,00       7,41                 
71-80 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 61-70 80+    80+        -         1,24       0,00        57,50 68,00      24,66        4,00       3,70                 
71-80 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 71-80 71-80 71-80       -         1,61       0,00        54,68 76,50      27,56        4,00       3,70                 
71-80 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 61-70 61-70 71-80       -         2,68       0,00        65,12 59,50      45,43        4,00       7,41                 
71-80 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 71-80 61-70 51-60       -         2,06       4,65        52,25 63,14      61,86       16,00     51,85                
71-80 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 71-80 61-70 51-60       -         2,77       0,00        57,78 68,00      88,89       12,00     18,52                
71-80 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 71-80 53-60 51-60       -         1,29       0,00        52,95 59,50      70,72       16,00     22,22                
71-80 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 71-80 80+    80+        -         3,35       0,00        70,23 34,00      15,66        0,00       3,70                 
80+ Akademia Ignatianum w Krakowie 80+ 80+   71-80       -         2,80       0,00        52,89 59,50      46,44        0,00      14,81                
80+ Akademia Katolicka w Warszawie 80+ 90+    80+        -         1,04       0,00        84,24 59,50      42,91        4,00       3,70                 
80+ Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 90+ 90+       -           -         2,27       0,00        56,15 46,75      20,63        4,00      11,11                
80+ Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 80+ 71-80      -           -         0,88       0,00        62,71 54,40      54,18        4,00      11,11                
80+ Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 71-80 80+   71-80       -         0,95       0,00        52,52 68,00      21,88        4,00       3,70                 
80+ Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 80+ 80+   71-80       -         0,54       0,00        51,87 59,50      87,07        4,00       7,41                 
80+ Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego 80+ 71-80   80+        -         3,97       0,00        56,27 42,50      31,80        4,00      11,11                
80+ Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 80+ 80+   71-80       -         1,08       0,00        65,48 59,50     100,00       4,00       3,70                 
80+ Uniwersytet Technologiczno-Human. im. K. Pułaskiego w Radomiu 80+ 80+   71-80       -         0,22       0,00        61,22 46,75      59,07        8,00      22,22                
80+ Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 90+ 80+       -           -         0,45       0,00        68,23 46,75      45,53        0,00       3,70                 
91+ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 90+ 90+    80+        -         1,31       0,00        75,67 0,00       16,44        0,00       3,70                 
91+ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 90+ 90+       -           -         0,24       0,00        55,80 40,38      52,34        0,00       3,70                 
91+ PWSZ im. Pr. S. Wojciechowskiego w Kaliszu 90+ 90+       -           -         0,21       0,00        59,91 0,00       39,41        0,00       7,41                 
91+ Szkoła Główna Służby Pożarniczej - -          -           -         0,62       0,00        86,00 34,00      23,53        0,00       7,41                 
91+ Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 90+ 90+    80+        -         0,89       0,00        62,92 46,75      30,38        0,00       3,70                 
91+ Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 90+ 90+    80+        -         1,67       0,00        71,71 34,00      27,35        0,00       3,70                 
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100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium 
(np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).
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              0,00      0,00     18,10    19,46     32,79     5,93      26,52   23,59     33,17    24,36    51,36      8,52      9,45      33,33   100,00  100,00   38,84      87,34    23,77      6,88     96,46    0,00
             11,56     0,00      8,33     56,76     26,24    56,32     82,52   33,75     34,67    34,96    43,88     38,08     0,00       0,00      0,00      0,74     69,09      14,83    30,18     35,04     1,77     0,00
              0,00      0,00      3,81     16,67     42,27     0,00      27,58   16,17     32,16    25,21    67,01     13,17     1,57      52,80    37,90    86,97    57,52      46,49    31,21     36,07    57,52    0,00
             15,89    29,09    53,89    25,01     36,51    33,87     61,49   21,93     26,63    27,79    43,20     51,10    12,60     19,44     8,37     10,62    34,21      20,65    14,90     72,92    21,24    0,00
             34,23     5,03     46,22    37,23     33,57    39,79     38,89   29,17     36,18    35,24    42,86     41,74    12,60      0,00      1,50      3,23     37,19      11,48     1,67       6,17      3,54     0,00
             24,57    43,72    36,85    50,51     28,32    41,51     82,12   14,18     23,12    26,07    21,43     49,53     3,15       5,56      3,13     10,51    24,13      10,75     7,64      20,69    20,35    0,00
              0,00      0,00     45,01    16,82     39,98    59,44     19,80   22,59     32,16    34,96    39,46     30,89    22,05     25,00     3,68      7,52     30,41       2,05     18,92     23,54    41,59    0,00
             24,96     0,00     56,89    31,64     28,93    72,87     64,68   29,39     31,16    34,67    50,68     58,16     6,30       2,78      0,52      6,94     31,90       1,42     15,64      7,83     12,39    0,00
              0,82      0,00     64,81    21,44     27,93    41,97     23,88   27,36     38,69    28,65    48,98     56,37     4,72      13,89     2,45     14,21    49,75      28,55     7,34      12,76    34,51    0,00
              0,00      0,00     24,16    25,55     12,92    31,22     10,60   30,60     52,26    32,09    72,79     40,91     1,57       0,00      0,00      2,36     49,26       2,82      8,40      12,81     7,96     0,00
              0,00      0,00      7,55     18,04     20,00    47,27     89,29   35,34     36,68    36,96    32,65     40,51     0,00       5,56      6,28     10,70    79,67      22,78    21,21     34,85     9,73     0,00
             34,56    10,06    47,26    30,61     30,20    32,23     41,37   30,50     38,19    33,52    46,94     51,49     0,00       0,00      0,00      2,42     41,82      17,88     4,66      32,06     5,31     0,00
             23,03    19,41    37,81    33,32     31,98    19,59     43,33   28,91     46,23    34,96    42,18     57,66     0,00       0,00      0,00      6,20     57,85      26,96     6,15      16,71     5,31     0,00
             15,33    18,65    36,65    27,35     31,50    35,53     59,73   28,02     35,18    32,38    52,04     52,92     3,15       5,56      2,43     21,03    44,63      31,08    15,82     26,96    10,62    0,00
             15,22    97,50    23,50    22,82     40,54     9,97      30,51   38,90     32,66    38,11    62,59     44,38     0,00       0,00      1,97     13,62    79,17      12,87     8,86      56,20     3,54     0,00
              6,36     30,56    45,47    18,62     24,01    23,59     27,24   21,69     28,64    33,52    35,71     51,56     0,00       0,00      0,00      7,56     52,73      22,86     4,05       8,85      8,85     0,00
              4,71     47,64    41,51    49,15     19,38    24,28     42,04   22,81     32,66    25,50    53,40     40,48     0,00       0,00      0,00      8,07     22,98      15,83    31,75     20,66     7,96     0,00
              1,27      0,00     49,97    18,24     23,79    28,11     17,51   22,97     32,66    33,24    55,10     41,66     6,30       0,00      0,00      7,91     57,36      24,40    11,61     11,51    20,35    0,00
             11,62     0,00     45,63    45,90     31,93    24,47     46,61   34,18     33,67    39,54    51,02     44,56     0,00       2,78      1,11      4,76     53,39      16,82     1,12       0,44     20,35    0,00
             11,30     0,00     29,50    17,42      4,31      3,21      31,76   33,53     41,21    38,97    53,06     40,82     7,87       5,56      6,96     45,04    31,40      14,64     8,29       2,82     16,81    0,00
              0,00      0,00     33,58    17,61     20,67    12,34     15,76   36,03     39,20    31,52    46,26     49,55     0,00       2,78      4,47     60,91    49,26      25,44     0,87      68,70    16,81    0,00
              0,00      0,00     18,85    13,45     30,64    33,18     47,89   34,20     34,67    28,94    45,58     42,04     0,00       0,00      0,00      1,73     51,40       4,22     54,85     37,02     2,65     0,00
              0,00      0,00     15,41    60,16      4,93     40,67     59,06   25,89     24,12    29,51    28,57     33,58     0,00       0,00      0,00     11,87    26,94       0,00     59,31     60,81     7,08     0,00
              0,00      0,00     11,61    13,05     12,68    41,37     76,20   24,54     24,62    26,65    25,17     50,84     0,00       0,00      0,00      5,51     42,81       0,00      8,54       3,76      6,19     0,00
              0,00      0,00     14,67    27,90     21,53    25,71     15,40    0,00      38,19    38,97    63,95     10,79     0,00       5,56     14,46    31,86    55,04      66,89     1,99       9,88     35,40    0,00
              9,69      0,00     35,97    13,32     29,04    26,13     29,34   30,59     29,15    32,95    48,64     51,53     9,45       5,56      2,50      9,97     51,07      25,18     5,80      11,39    33,63    0,00
              0,00      0,00      3,58      7,78      50,10    56,09      5,23     5,07      18,09    21,78    22,79     54,95     6,30       2,78      0,51     14,67    20,50       3,77     13,83     13,50    18,58    0,00
             16,20     0,00     44,46    27,01     21,51    35,04     31,07   18,73     19,60    32,38    27,55     53,89     0,00       0,00      0,00      8,88     30,41      16,40     5,03      28,40     4,42     0,00
              0,00      0,00     25,80    15,44     47,93     0,00      47,82   33,54     55,78    44,70    72,11      5,95     11,02     19,44     5,25     13,49    28,93       4,46      4,33       3,44     51,33    0,00
              0,00      0,00     14,94    26,00     40,16     9,59       9,49    28,30     33,67    26,65    47,62     45,78     6,30       0,00      0,00      3,52     43,31      14,04    18,93     38,71     6,19     0,00
              0,00      0,00      0,00      0,76      28,18     8,41       6,47     1,99      15,08    21,49     0,00      48,34     6,30       0,00      0,00     40,71    18,35       0,00      0,00       0,00     18,58    0,00
              3,84      0,00     18,78     7,30       9,43     16,68     46,45   14,87     21,61    23,21    70,41     64,54     0,00       8,33      7,85      1,05     17,52       7,68    100,00    52,87     2,65     0,00
              8,34      0,00     33,30    14,23     10,16     8,22      35,79   27,18     31,66    36,10    32,65     44,88     0,00       2,78      0,21      2,28     51,74      32,76     1,43      35,11     4,42     0,00
              5,33     13,47    18,94     9,58      10,00    35,54     97,01   20,54     24,62    26,65    36,05     37,13     4,72       0,00      0,00      3,63     34,38       0,00     17,98     25,92     5,31     0,00
              0,00      0,00      0,00      6,67      23,59    43,60      0,00     0,00       0,00       0,00      0,00      94,89     0,00       0,00      0,00     22,35     0,00        0,00      8,53       6,77      7,08     0,00
              0,00      0,00     22,35     3,79      33,37     8,57      19,40   25,89     29,65    28,94    35,03     27,55     6,30      13,89     8,06     67,63    47,60       7,41      8,40      13,59    38,05    0,00
              0,00      0,00      0,00      5,25       0,00      0,00       4,49     0,36       2,01     16,05     0,00     100,00    0,00       0,00      0,00     10,64     0,00        0,00      0,00       0,00      6,19     0,00
             18,63     0,00     27,63    14,83     35,07    14,64     30,12   23,25     30,65    31,23    31,63     53,62     0,00       0,00      0,00      4,25     47,11      16,18     7,46       8,29      7,08     0,00
              0,00      0,00      0,00     10,81     82,67     0,00       0,00     0,00       0,00       0,00      0,00      19,39     0,00      22,22    39,47    51,81     0,00       83,90     5,25      16,66     6,19     0,00
              0,00      0,00      3,68      8,26      13,98     0,00       6,70     9,75      14,07    24,93    47,62     13,03     0,00      11,11     2,20     18,81    14,05       9,94      3,86       8,06     39,82    0,00
              8,59      0,00      0,00      7,67      21,14     4,01       0,00     0,00       0,00       0,00      0,00      59,06     0,00       0,00      0,00     10,10     0,00       13,10     0,00       3,46      2,65     0,00
              1,40      0,00      0,00     19,09     19,90     2,08       0,00     0,00       0,00       0,00      0,00      40,06     0,00       0,00      0,00      1,26      0,00        8,11      0,00      43,09     3,54     0,00
              2,95      0,00     26,00    19,08      7,85      3,91      47,57   20,63     24,62    26,93    28,91     32,48     0,00       0,00      0,00      4,08     12,23       0,00      0,00       2,27      1,77     0,00
              0,00      0,00      0,00     20,37     14,31     2,37       0,00     0,00       0,00       0,00      0,00       7,00      6,30      11,11     5,19      4,86      0,00       59,87     5,40       2,49     23,89    0,00
              0,00      0,00      0,00      1,39      17,35     9,21       0,00     0,00       0,00       0,00      0,00       6,60      0,00      11,11     1,68     24,73     0,00       28,35    13,22      2,56     42,48    0,00
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 „In ma ri via tua” – „W mo rzu two ja dro ga” – to
mot to uczel ni, któ re zde cy do wa nie prze kła da się
na ofer tę kształce nia. „Mor skie” kie run ki i spe -
cjal no ści można zna leźć na każdym wy dzia le UG,
a na ukow cy i stu den ci nie któ rych z nich ko rzy -
sta ją z no wo cze sne go ba daw cze go ka ta ma ra nu
„Oce ano graf”, któ ry pod czas ostat nie go rej su na -
uko we go po ko nał 4000 mil mor skich. 

Uni wer sy tet Gdański two rzy tzw. Eu ro pej ski
Uni wer sy tet Nad mor ski (Eu ro pe an Uni ver si ty
of the Se as – SEA-EU) wraz z uni wer sy te ta mi
w Hisz pa nii, Fran cji, Niem czech, Chor wa cji,
Por tu ga lii, Wło szech, Nor we gii i na Mal cie. Ce -
lem kon sor cjum jest zbu do wa nie no we go mo -
de lu kształce nia i wy mia ny aka de mic kiej, któ re
zwięk szą kon ku ren cyj ność eu ro pej skie go szkol -
nic twa wyższe go, za dba ją o naj wyższą ja kość
kształce nia i ba dań na uko wych. 

Ofer ta edu ka cyj na UG to 89 kie run ków na stu -
diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych pierw sze -
go i dru gie go stop nia oraz jed no li tych stu diach
ma gi ster skich. Każde go ro ku ofer ta ta jest po -
więk sza na o kil ka no wo ści. Naj po pu lar niej sze kie -
run ki to: kry mi no lo gia, in for ma ty ka, psy cho lo gia
czy skan dy na wi sty ka, ale po pu lar ność zdo by wa -
ją rów nież stu dia w języ ku an giel skim: 
 eko no micz ne (In ter na tio nal Bu si ness, Fi nan cial

Ana lyst, Lo gi stics and Mo bi li ty, Bu si ness In for -
ma tics), 

 praw ni cze (Cri mi no lo gy and Cri mi nal Ju sti ce), 
 hu ma ni stycz ne (Cul tu ral Com mu ni ca tion, Hi -

sto ri cal Ma ri ti me and Co stal To urism),
 ści słe (Di gi tal Che mi stry, Qu an tum In for ma tion

Tech no lo gy, Ma ri ne Bio tech no lo gy).
Na si stu den ci uczest ni czą w wy mia nie między na -

ro do wej w ra mach Pro gra mu Era smus+, stu diu jąc

CZY WIESZ, ŻE...
• Na 11 wy dzia łach Uni wer sy te tu Gdańskie go stu diu -

je 22 tys. stu den tów z ca łej Pol ski i z kil ku na stu kra -
jów świa ta.

• Tyl ko 16 mi nut po trze ba, że by do je chać ro we rem
z głów ne go kam pu su na pla żę.

• Uni wer sy tet Gdański po sia da czte ry sta cje ba daw -
cze: Sta cję Mor ską In sty tu tu Oce ano gra fii, Sta cję Ba -

da nia Wędró wek Pta ków, Sta cję Bio lo gicz ną Wy -
dzia łu Bio lo gii oraz Sta cję Lim no lo gicz ną Wy dzia łu
Oce ano gra fii i Geo gra fii. 

• AZS Uni wer sy te tu Gdańskie go pro wa dzi 25 sek cji
spor to wych, w tym: że glar stwo, ta niec to wa rzy ski,
ko lar stwo gór skie, ka ra te, sza chy oraz fut sal ko biet
i mężczyzn.

• Uczel nia ma dwie Między na ro do we Agen dy Ba daw -

cze: Między na ro do we Cen trum Ba dań nad Szcze -
pion ka mi Prze ciw no wo two ro wy mi oraz Między na -
ro do we Cen trum Teo rii Tech no lo gii Kwan to wych.

• W aka de mi kach UG jest po nad 1300 miejsc.
• Uni wer sy tet Gdański ra zem z dwie ma in ny mi uczel -

nia mi z Gdańska: Po li tech ni ką Gdańską oraz Gdań-
skim Uni wer sy te tem Me dycz nym – two rzy Związek
Uczel ni w Gdańsku im. Da nie la Fah ren he ita. 

KONTAKT:
ul. Jana Bażyńskiego 8, pok. 228-230 

80-309 Gdańsk
tel.: 52 323 23 26, 58 523 23 28

58 523 23 32
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

www.facebook.com/UniwersytetGdanski
www.instagram.com/uniwersytet_gdanski

ug.edu.pl

Uniwersytet 
Gdański

SU
PE

R 
U

CZ
EL

N
IA

w ce nio nych ośrod kach za gra nicz nych z 30 kra jów
eu ro pej skich, przy oka zji zdo by wa jąc no we zna jo -
mo ści i pod no sząc kom pe ten cje języ ko we. 

Na uczel ni prężnie dzia ła Biu ro Ka rier, któ re
stu den tom i ab sol wen tom uczel ni po ma ga sta -
wiać pierw sze kro ki na ryn ku pra cy. 

UG to trzy kam pu sy: w Gdańsku, So po cie
i Gdy ni. Trój mia sto to licz ne klu by (często o nie -
po wta rzal nym cha rak te rze, jak np. te na te re -
nach po stocz nio wych), bo ga ta ofer ta kul tu ral na,
im pre zy ulicz ne oraz fe sti wa le mu zycz ne, fil mo -
we i te atral ne. Tu nie można się nu dzić!

Trój miej ski dy na micz ny ry nek pra cy z wie lo ma
du ży mi, pol ski mi i za gra nicz ny mi fir ma mi spra wia,
że stu diu jąc na UG nie mu sisz mar twić się o prak -
ty kę, staż czy przy szłą ka rie rę za wo do wą.

Za pra sza my na Uni wer sy tet Gdański!

89 kie run ków stu diów, po nad 200 spe cjal no ści, kształce nie nie mal we wszyst kich dzie dzi nach wie dzy aka de mic kiej
i w za wo dach po szu ki wa nych na ryn ku pra cy, do te go no wo cze sny uni wer sy tec ki kam pus i mo rze w tle! Li sta za let
stu dio wa nia na Uni wer sy te cie Gdańskim jest dłu ga, a at mos fe ra spra wia, że wie dzę zdo by wa się tu z ra do ścią. 

UNIWERSYTET GDAŃSKI 
– poczuj radość studiowania nad morzem
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KIM CHCESZ BYĆ w przyszłości?

Sta wia my na kre atyw ne po dej ście do kształce -
nia, otwar tość na to, co no we i nie oczy wi ste, a tak -
że na od ważne dąże nie do in no wa cyj nych roz wią-
zań. Nie bez po wo du usta no wi li śmy „Uwol nij
umysł!” na szym ha słem prze wod nim – zda je my
so bie spra wę, jak w dzi siej szym świe cie ważne jest
po sze rza nie ho ry zon tów i ciągłe do sko na le nie
umie jęt no ści. Sta ra my się za pew nić na szym stu -
den tom wszyst ko, co jest do te go po trzeb ne.

PO PATRZ W PRZY SZŁOŚĆ…
Każde go ro ku do sto so wu je my na szą ofer tę

– stu diów sta cjo nar nych, po dy plo mo wych
i szkół dok tor skich – do po trzeb kan dy da tów.
Ści śle współpra cu je my z biz ne sem, or ga ni za cja -
mi po za rządo wy mi i eks per ta mi na uko wy mi.
Za le ży nam na tym, aby prze ka zy wa na przez nas
wie dza znaj do wa ła za sto so wa nie w ob li czu wy -
zwań, przed ja ki mi ak tu al nie sta ją spo łe czeń-
stwa. Au to ma ty za cja pro ce sów biz ne so wych,
EkoMiasto, Bio lo gia kry mi na li stycz na, Pra wo
me dycz ne, E -hi sto ria, Ana li za da nych czy Lin -
gwi sty ka dla biz ne su to za le d wie kil ka kie run -
ków, ja kie w ciągu ostat nich lat po wsta ły na na -
szej uczel ni w od po wie dzi na za po trze bo wa nie
wciąż zmie nia jące go się ryn ku pra cy.

… I ROZ WIŃ SKRZY DŁA!
Jed nak spe cja li za cja, ja ka otwie ra dro gę ku do -

brej i cie ka wej ka rie rze w przy szło ści, to nie
wszyst ko. Ja ko uni wer sy tet sta ra my się rów nież

umożli wiać am bit nym oso bom roz wój umie jęt -
no ści nie ko niecz nie związa nych z na uką. W ra -
mach pro gra mu Stu dia i Sport za pew nia my mło -
dym za wod ni kom więk szą ela stycz ność
przy pla no wa niu za jęć, co umożli wia im osiąga -
nie suk ce sów spor to wych bez uszczerb ku dla
pro ce su dy dak tycz ne go. Oprócz te go co ro ku
otwie ra my na bór do au tor skich, we wnątrz u czel -
nia nych pro jek tów, przy go to wa nych z my ślą
o stu den tach za in te re so wa nych ka rie rą na uko -
wą, jak i pra cą w in nych sek to rach.

MEN TOR NA WY CIĄGNIĘCIE RĘKI…
Je śli masz w so bie go to wość na kil ku mie sięcz -

ną współpra cę z czo ło wy mi oso bi sto ścia mi ze
świa ta biz ne su, kul tu ry al bo me diów, pro jekt
men tor ski będzie czymś w sam raz dla cie bie.
Na Uni wer sy te cie Łódz kim pro wa dzi my ści słą
współpra cę z wy bit ny mi ab sol wen ta mi, któ rzy
po la tach stu diów na na szej uczel ni obec nie peł-
nią funk cje pre ze sów przed siębiorstw, ma na ge -
rów wy so kie go szcze bla, dzien ni ka rzy czy wzię-
tych praw ni ków. Ja ko oso by po sia da jące
ogrom ne do świad cze nie w bran ży, chęt nie przyj -
mu ją pod swo je skrzy dła men te es – uczniów,
któ rych mo gą wes przeć swo ją wie dzą, udzie lić
wska zó wek związa nych z roz wo jem ka rie ry czy
wspól nie pra co wać nad z ży cia wzięty mi ca se
stu dies. To nie zwy kle cen na możli wość roz wo -
ju, dla więk szo ści osób nie do stęp na. Możli wość,
któ rą na si stu den ci ma ją w za sięgu ręki.

Kie dy sły szysz „stu dia”, my ślisz „wy kła dy, za jęcia, spe cja li za cje”. Ale, ale! Na Uni wer sy te cie Łódz kim ma my dla Cie bie 
więcej niż nie zbęd ne pod sta wy. Już od pierw sze go ro ku otwie ra my przed stu den ta mi mnó stwo możli wo ści i za chęca my
ich do prężne go roz wo ju.

Uniwersytet
Łódzki

KONTAKT:
ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl

www.uni.lodz.pl/rekrutacja
www.facebook.com/uni.lodz.studiuj

uni.lodz.pl

… LUB GRANT NA HO RY ZON CIE
Z dru giej stro ny, je śli wiążesz swo ją przy -

szłość z ka rie rą na uko wą, za dba my i o twój
roz wój po przez Stu denc kie Gran ty Ba daw cze.
Każda edy cja te go pro gra mu cie szy się ogrom -
nym za in te re so wa niem wśród stu den tów, 
któ rzy ma ją po mysł na wła sne ba da nia, re ali -
za cję kon cep cji na uko wej czy udział w płat nej
kon fe ren cji, na ja kiej chcie li by wy gło sić re fe -
rat. Dzięki swo jej for mu le SGB wdra ża 
przy szłych ba da czy w sys tem skła da nia wnio -
sków gran to wych za spra wą pro fe sjo nal nych
szko leń, uczy roz li cza nia pro jek tów i stra te -
gicz ne go pla no wa nia. Wie dza ta znacz nie
uspraw nia start w ka rie rę mło dych na ukow -
ców.

UWOL NIJ UMYSŁ
I PO STAW NA NIE OCZY WI STE

Gdzie wi dzisz się w do ro słym ży ciu? Czy
ma rzysz o pra cy, ja ka jed no cze śnie będzie
Two ją pa sją i dzięki któ rej będziesz się czuć
spełnio ny? W obec nych, szyb ko zmie nia jących
się cza sach, trze ba od po wie dzieć so bie na te
py ta nia jesz cze przed pój ściem na stu dia. 
Stu dia, któ re war to od by wać na uni wer sy te cie,
ja ki chce roz wi jać swo ich stu den tów
na wszyst kich płasz czy znach, po sze rzać ich ho -
ry zon ty i uczyć pa trze nia w nie oczy wi stym kie -
run ku. To jak, je steś go to wy na to, by uwol nić
umysł? 
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Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skło dow skiej
w Lu bli nie to je den z naj więk szych ośrod ków
na uko wych w Pol sce. Każde go ro ku stu diu je tu
bli sko 20 000 stu den tów. No wo cze sna ba -
za dy dak tycz na, wy spe cja li zo wa na ka dra aka -
de mic ka, ukie run ko wa nie na ba da nia i roz wój
oraz in no wa cyj ność po zwa la ją na za jęcie czo -
ło wych miejsc w wie lu ran kin gach, w tym tych
naj ważniej szych, do ty czących pre fe ren cji pra -
co daw ców. 

Co ro ku Uni wer sy tet przy go to wu je wie le in -
te re su jących no wo ści dy dak tycz nych. Uczel nię
wy różnia uni ka to wy w ska li kra ju kam pus uni wer -
sy tec ki. Wszyst kie obiek ty, ta kie jak bu dyn ki dy -
dak tycz ne, do my stu denc kie, stre fy co wor kin go -

we, bi blio te ka, ka wiar nie i klu by, obiek ty spor to -
we oraz in fra struk tu ra kul tu ral na z sa lą wi do wi -
sko wą znaj du ją się w ści słym cen trum Lu bli na. 

Uni wer sy tet dys po nu je 9 aka de mi ka mi, ofe -
ru jący mi oko ło 2300 miejsc noc le go wych. Ja ko
jed na z nie licz nych uczel ni ofe ru je tak że stu den -
tom możli wość udzia łu w wie lu wy sta wach, po -
ka zach fil mo wych, spo tka niach au tor skich czy
kon cer tach, dzięki Aka de mic kie mu Cen trum
Kul tu ry i Me diów UMCS Chat ka Ża ka. 

Klub Uczel nia ny AZS UMCS ofe ru je udział
w 30 sek cjach aka de mic kich i 8 sek cjach wy czy -
no wych. UMCS re gu lar nie osiąga suk ce sy w Aka -
de mic kich Mi strzo stwach Pol ski i co ro ku znaj -
du je się w czo łów ce naj lep szych uczel ni w kra ju. 

Szeroki wybór kierunków, rozbudowana baza naukowo-dydaktyczna, współpraca z biznesem oraz rozwój najnowszych
technologii… to zaledwie kilka spośród wielu unikatowych cech stanowiących znak rozpoznawczy największej uczelni
wschodniej Polski. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z sukcesami łączy naukę, dydaktykę, sport i kulturę
akademicką. A to wszystko na blisko 80 kierunkach studiów oraz niemal 300 specjalnościach. Przekonaj się sam!

Uniwersytet
Marii Curie-

-Skłodowskiej
KONTAKT:

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

tel.: (+48) 81 537 58 70,  
(+48) 81 537 58 80

e-mail: rekrutacja@umcs.pl

umcs.pl

Do dat ko wo, uczel nia ce chu je się wy so kim
współczyn ni kiem umiędzy na ro do wie nia. Bli -
sko 1800 stu den tów sta no wią cu dzo ziem cy
po cho dzący z bli sko 50 kra jów świa ta. O atrak -
cyj no ści an glo języcz nych pro gra mów de cy du -
ją ja kość oraz naj wyższe stan dar dy w za kre sie
kształce nia, któ re po twier dza ją ze wnętrz ne,
nie za leżne in sty tu cje. 

War to tak że wspo mnieć o ofer cie dla naj -
młod szych adep tów wie dzy aka de mic kiej re -
ali zo wa nej w Uni wer sy te cie Dzie cięcym
UMCS, cie szących się bli sko 25-let nią re no mą
kur sach ma tu ral nych, a po okre sie stu diów sze -
ro kim wspar ciu ab sol wen tów w de dy ko wa nym
„Pro gra mie Ab sol went”.

Uczelnia KOMPLETNA

CZY WIESZ, ŻE:
• przez nie mal 80 lat spo łecz ność aka de mic ką UMCS two -

rzy ło po nad 260 000 ża ków z kil ku dzie sięciu kra jów;
• zgod nie ze swo imi pre fe ren cja mi i pla na mi roz wo ju

stu den ci mo gą wy bie rać spo śród oko ło 130 kół na uko -
wych i or ga ni za cji stu denc kich, i włączyć się w dzia łal -
ność na uko wą, ar ty stycz ną czy spor to wą;

• w ra mach uczel ni prężnie dzia ła Ze spół Biu ra ds. Osób
z Nie pełno spraw no ścia mi i Wspar cia Psy cho lo gicz ne -
go – spe cja li ści we sprą Cię za rów no na po cząt ku, jak
i w trak cie Two je go pro ce su kształce nia;

• ofer ta wy mian oraz sta ży kra jo wych i między na ro do -
wych uwzględ nia rów nież pierw szo rocz nych stu den tów;

• za rów no ja ko ma tu rzy sta, jak i stu dent mo żesz sko rzy -
stać z pro fe sjo nal ne go doradztwa Biu ra Roz wo ju Kom -
pe ten cji – po rad nic two edu ka cyj no -za wo do we, prak -
ty ki, sta że, ofer ty pra cy – tu taj znaj dziesz ich ba zę;

• uczel nia kształci na bli sko 80 kie run kach i nie mal 300
spe cjal no ściach, któ rych pro gra my do sto so wa ne są
do dy na micz nie zmie nia jące go się ryn ku pra cy;

• po ło żo ne w cen trum Lu bli na Mia stecz ko Aka de mic -
kie UMCS to wy jąt ko wy w ska li ogól no pol skiej ze spół
ar chi tek to nicz no -urba ni stycz ny z licz ny mi po ła cia mi
zie le ni i alej ka mi spa ce ro wy mi, prze strze nią na uko -
wo -dy dak tycz ną oraz so cjal no -miesz ka nio wą z aka -
de mi ka mi o wy so kim stan dar dzie;

• na kam pu sie dzia ła Aka de mic kie Cen trum Kul tu ry
i Me diów UMCS Chat ka Ża ka, gdzie funk cjo nu ją róż-
ne or ga ni za cje me dial ne i ar ty stycz ne, np. Te le wi zja
Aka de mic ka TV UMCS, Ra dio Cen trum czy gru pa ta -
necz na zMYsł;

• w Cen trum Na ucza nia i Cer ty fi ka cji Języ ków Ob cych
UMCS mo żesz roz wi nąć swo je umie jęt no ści języ ko -
we i zdo być do ku men ty po świad cza jące kom pe ten cje
rów nież za gra ni cą; 

• w 2020 ro ku uczel ni zo stał przy zna ny pre sti żo wy ty -
tuł Am ba sa do ra Wo je wódz twa Lu bel skie go – do ce -
nio no ogrom ny, wie lo let ni wkład in sty tu cji w wie lo -
płasz czy zno wy roz wój re gio nu.
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Uni wer sy tet War mińsko -Ma zur ski w Olsz ty -
nie kształci spe cja li stów, od po wia da jąc za rów -
no na za in te re so wa nia i am bi cje lu dzi po dej mu -
jących stu dia, jak i na po trze by ryn ku pra cy.
Zoo tech ni ka, we te ry na ria, ar chi tek tu ra kra jo -
bra zu czy kie run ki o ży wie niu i żyw no ści, re -
pre zen tu ją uni wer sy tet na naj wyższych miej -
scach w pre sti żo wych ze sta wie niach, m.in.
w ran kin gu „Per spek tyw”.

UWM nie za po mi na o sta wia niu so bie wy -
zwań. W ostat nich la tach uru cho mio ne zo sta ły
no we kie run ki: che mia, kry mi no lo gia, psy cho -
lo gia czy geo in for ma ty ka. Ich po ja wie nia się
na UWM wy pa try wa li i kan dy da ci na stu dia,
i pra co daw cy. W ro ku aka de mic kim 2022/2023

na li ście kie run ków de biu tu ją z ko lei pro duk cja
mu zycz na i re ali za cja dźwięku, in ży nie ria w lo -
gi sty ce czy do radz two po dat ko we.

Stu dia du al ne, licz ne pro jek ty między na ro do -
we, dzia ła nia wspie ra jące mo bil ność stu den tów
i pra cow ni ków – wszyst ko to spra wia, że
uczel nia kon se kwent nie bu du je wi ze ru nek
prężnie dzia ła jące go ośrod ka na uko we go. Po -
twier dza to obec ność UWM w pre sti żo wych
ran kin gach ogól no świa to wych. 

Stu den ci UWM zmie nia ją świat na lep sze już
w cza sie stu diów: dzia ła jąc w ko łach na uko -
wych i or ga ni za cjach spo łecz nych. Ce nią oni
so bie nie tyl ko pro fe sjo nal ną ka drę aka de mic -
ką i świet nie wy po sa żo ne sa le oraz la bo ra to ria,

CZY WIESZ, ŻE...
• Kam pus aka de mic ki ma swo ją dziel ni cę – Kor -

to wo. W kam pu sie po za aka de mi ka mi i wy dzia ła mi,
mie ści się m.in. pla ża, pełno wy mia ro wy sta dion lek -
ko atle tycz ny, park, sto łów ka, re stau ra cje, klu by stu -
denc kie, skle py spo żyw cze, pocz ta i in ne.

• Uni wer sy tet War mińsko -Ma zur ski to uni wer sy tet
kom plet ny, pro wa dzący ba da nia i uczący we wszyst -
kich dzie dzi nach na uk.

• Na uni wer sy te cie dzia ła ją Aka de mic kie Cen trum
Kul tu ry oraz Ośro dek Ini cja tyw Ar ty stycz nych,
w któ rych to każdy mo że spełniać swo je pa sje i od -
da wać się hob by

• Fe sti wal stu denc ki Kor to wia da zo stał uzna ny
za naj lep sze ju we na lia w Pol sce wg por ta lu eu ro stu -
dent.pl. Kor to wia da po sia da swój ofi cjal ny hymn na -
gra ny przez ze spół ENEJ.

• Człon ko wie kół na uko wych mo gą wnio sko wać
o tzw. Grant Rek to ra na pro wa dze nie ba dań.

• Kor to wo, zo sta ło no mi no wa ne w kon kur sie Na tio -
nal Geo gra phic Pol ska do ty tu łu „Cud Pol ski”.

• Część kam pu su uni wer sy tec kie go, któ ra zo sta ła
włączo na do re je stru za byt ków, po wsta ła już
w XIX wie ku. Tu taj Pa weł Jasz czuk osa dził ak cję
swo jej po wie ści „Te sta ment”.

• UWM re ali zu je pro jekt ochot ni cze go szko le nia woj -
sko we go Le gia Aka de mic ka. W pro gra mie pro wa -
dzo nym wspól nie przez Mi ni ster stwo Edu ka cji i Na -
uki oraz Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej wzięły
udział set ki stu den tów.

• UWM uła twia ma tu rzy stom wy bór opty mal ne go dla
nich kie run ku stu diów, z okre śle niem praw do po do -
bieństwa ich ukończe nia – to sys tem re ko men da cji
Ma tu ral ni: ma tu ral ni.uwm.edu.pl.

KONTAKT:
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 524 51 51
e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl; 

www.uwm.edu.pl

rekrutacja.uwm.edu.pl

• NAJWIĘKSZA UCZELNIA 
W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ 

POLSCE

Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie
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ale tak że możli wość stu dio wa nia w wy jąt ko -
wym miej scu. Po za jęciach można od po czy wać
w kor tow skim par ku lub nad je zio ra mi. Z aka -
de mi ków jest do nich le d wie pa rę kro ków! 

Stu dia to tak że świet ny czas na roz wój pa sji.
W go ścin nych pro gach Aka de mic kie go Cen -
trum Kul tu ry od naj dą się fa ni tańca, mu zy ki, tu -
ry sty ki czy… qu id dit cha. A je śli sport ro dem
z Ho gwar tu to za du że wy zwa nie, war to pa -
miętać, że na UWM można tre no wać też bar -
dziej tra dy cyj ne dys cy pli ny. Za spra wą Aka de -
mii Biz ne su ćwi czyć można też swo ją…
przed siębior czość.

Bo stu dia na UWM to prze pust ka do świa ta
wie lu możli wo ści!

Uni wer sy tet War mińsko -Ma zur ski w Olsz ty nie to uczel nia śmia ło spo gląda jąca w przy szłość. Otwar tość na to, co no -
we, wi docz na jest m.in. w ofer cie stu diów. Pod jęcie na uki na UWM to tak że szan sa na spędze nie kil ku lat w naj pięk -
niej szym kam pu sie w Pol sce.

UWM – uczelnia wielu 
   możliwości
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Uni wer sy tet Rze szow ski to po nad 60 kie run ków
stu diów I, II stop nia oraz jed no li tych stu diów ma gi -
ster skich. Wśród nich są no we kie run ki, m. in.: ana -
li ty ka me dycz na, lo go pe dia z na ucza niem języ ka
pol skie go ja ko ob ce go, sto sun ki między na ro do we.

Uni wer sy tet w Rze szo wie jest uczel nią sto sun -
ko wo mło dą, ma za so bą 20 lat funk cjo no wa nia,
ale wy kształcił już ty siące ab sol wen tów – stu den -
tów i dok to ran tów – w tym pierw szych (2021
rok) ab sol wen tów kie run ku le kar skie go. 

W ra mach 4 Ko le giów (głów nych jed no stek or -
ga ni za cyj nych) UR pro wa dzi pro ces ba daw czy
i dy dak tycz ny w nie mal wszyst kich ob sza rach
wie dzy, ważnych z punk tu wi dze nia roz wi ja jących
się ga łęzi go spo dar ki. 

Ofer ta stu diów, łącząc tra dy cje aka de mic kie oraz
in no wa cyj ne kie run ki roz wo ju, obej mu je kształce -
nie z za kre su na uk hu ma ni stycz nych i spo łecz nych
(m.in. fi lo lo gia an giel ska, lin gwi sty ka sto so wa na,
dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na, lo go pe dia
z na ucza niem języ ka pol skie go ja ko ob ce go, ar che olo -

gia, jazz i mu zy ka roz ryw ko wa, pra wo, eko no mia, pe -
da go gi ka, bez pie czeństwo we wnętrz ne) oraz me dycz -
nych i przy rod ni czych (m. in. kie ru nek le kar ski – tak -
że w języ ku an giel skim, pie lęgniar stwo, sys te my
dia gno stycz ne w me dy cy nie, bio tech no lo gia, agro le -
śnic two, lo gi sty ka w sek to rze rol no -spo żyw czym, od -
na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi, tech -
no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka). 

Nie od łącz nym ele men tem pro ce su kształce nia
są prak ty ki za wo do we, re ali zo wa ne w wio dących
fir mach i in sty tu cjach Pod kar pa cia, przy go to wu jące
stu den tów do pod jęcia atrak cyj nej pra cy. Spe cjal nie
do te go ce lu stwo rzo ne Biu ro Ka rier UR, któ re go
pra cow ni cy są pro fe sjo nal ny mi do rad ca mi ka rie ry,
ofe ru je m.in. kon sul ta cje za wo do we, szko le nia oraz
cie ka we ofer ty pra cy i sta ży. Du żą po pu lar no ścią
cie szą się or ga ni zo wa ne przez nich warsz ta ty, spo -
tka nia z pra co daw ca mi oraz tar gi pra cy.

Pro gra my wy mia ny stu denc kiej, ofe ru jące możli -
wość udzia łu w kra jo wych oraz między na ro do wych
sta żach i prak ty kach (w ra mach pro gra mu Era smus+

Uniwersytet Rzeszowski jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Oferuje kształcenie na wysokim poziomie. Podobnie
jak Rzeszów - stale się rozwija dostosowując ofertę do potrzeb rynku. 

Uniwersytet
Rzeszowski

KONTAKT:
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

rekrutacja:
tel.: + 48 17 872 11 82,

  +48 17 872 14 00
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl

ur.edu.pl/kandydat
irk.ur.edu.pl 

facebook.com/uniRzeszow
instagram.com/uniwersytetrzeszowski

ur.edu.pl 

jest to ok. 290 uczel ni za gra nicz nych, np. w Chor -
wa cji, Hisz pa nii, Niem czech, Por tu ga lii i we Wło -
szech), są istot nym ele men tem in ter na cjo na li za cji
pol skie go szkol nic twa wyższe go, ale też po mo stem
do bu do wa nia wza jem ne go za ufa nia i sza cun ku. 

UR to szan sa na spo tka nie cie ka wych lu dzi i re -
ali za cję swo ich pa sji. Swo je za in te re so wa nia i pa -
sje stu den ci Uni wer sy te tu Rze szow skie go mo gą
roz wi jać po przez człon ko stwo w po nad 100 ko -
łach na uko wych i in nych or ga ni za cjach, m.in. Aka -
de mic kie Ra dio Fe niks, Między na ro do we Sto wa -
rzy sze nie Stu den tów Me dy cy ny – IFMSA-Po land
Od dział Rze szów, Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie
Stu den tów Pra wa – ELSA Po land, Chór Aka de -
mic ki czy Ze spół „Re so via Sal tans”. 

Uczel nia ofe ru je sze ro kie wspar cie oso bom
z nie pełno spraw no ścia mi, za pew nia jąc po moc
asy sten tów i tłu ma czy mi go wych. W ra mach Biu -
ra Osób z Nie pełno spraw no ścia mi UR pro wa dzo -
ne są tak że licz ne kon sul ta cje psy cho lo gicz ne. 

Do zobaczenia w mURach UR!

Wybierz swoją przyszłość
– STUDIUJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM!
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CZY WIESZ, ŻE:
• Każde go ro ku z ofer ty uni wer sy te tu ko rzy sta po -

nad 5.000 no wych stu den tów.
• Na sze mu ry opusz cza ją na uczy cie, ar ty ści, in ży nie ro -

wie, hu ma ni ści, eko no mi ści, pie lęgniar ki, le ka rze i wie -
lu in nych spe cja li stów.

• Uni wer sy tet Rze szow ski wspie ra fi nan so wo stu den -
tów przy po mo cy sty pen diów so cjal nych, sty pen diów
dla osób nie pełno spraw nych oraz za po móg.

• Uni wer sy tet Rze szow ski ofe ru je stu den tom do stęp
do in fra struk tu ry wy po sa żo nej w naj no wo cze śniej szą
apa ra tu rę na uko wo -ba daw czą i umożli wia im udział
w pra cach ba daw czych pro wa dzo nych we współpra -
cy z między na ro do wy mi ośrod ka mi ba daw czy mi.

• Nie wy obra żasz so bie ży cia bez spor tu? Do stęp ne jest
już dla stu den tów Uni wer sy tec kie Cen trum Lek ko -
atle tycz ne Ośro dek Ba dań In no wa cyj nych w Spo rcie.

• Mie ści my się w bli sko 43 bu dyn kach w kil ku kam pu -

sach. Na si stu den ci uczą się za rów no w obiek tach za -
byt ko wych (Instytut Pedagogiki, Instytut Nauk
Prawnych), jak i no wo cze snych (Cen trum Sy mu la cji
Me dycz nej, In sty tut Na uk o Czło wie ku). 

• Uni wer sy tet Rze szow ski pro wa dzi tak że stu dia po -
dy plo mo we skie ro wa ne do na uczy cie li, pe da go gów,
pra cow ni ków sek to ra pu blicz ne go i ad mi ni stra cji oraz
przed sta wi cie li wy bra nych grup za wo do wych a tak że
ka dry za rządza jącej. 

https://www.ur.edu.pl/
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Uni wer sy tet Pa pie ski Ja na Paw ła II w Kra ko -
wie jest dy na micz nie roz wi ja jącą się uczel nią,
wy wo dzącą się z Wy dzia łu Teo lo gicz ne go UJ
(1397 r.). Uni wer sy tet two rzy sześć wy dzia łów:
Fi lo zo ficz ny, Hi sto rii i Dzie dzic twa Kul tu -
ro we go, Na uk Spo łecz nych, Teo lo gicz ny,
Pra wa Ka no nicz ne go oraz za miej sco wy:
Teo lo gicz ny Sek cja w Tar no wie. 

Obec nie uczel nia pro wa dzi kształce nie
w języ ku pol skim na kie run kach: 
• ar chi wi sty ka, za rządza nie do ku men ta cją

i in fo bro ker stwo,
• di gi tal me dia 

– kre atyw ność, ana li za, za rządza nie,
• dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na, 
• fi lo zo fia, 
• hi sto ria, 
• hi sto ria sztu ki, 
• ko mu ni ko wa nie pro mo cyj no -wi ze run ko we

– re kla ma, bran ding, pu blic re la tions,
• mu zy ka ko ściel na, 
• na uki o ro dzi nie, 
• ochro na dóbr kul tu ry, 
• pe da go gi ka, 
• pra ca so cjal na, 
• pra wo ka no nicz ne, 
• psy cho lo gia,
• so cjo lo gia,
• teo lo gia, 
• tu ry sty ka i za rządza nie dzie dzic twem.

Nie ustan nie po sze rza my ofer tę stu diów
w języ ku an giel skim. W ro ku aka de mic kim
2022/23 pro po nu je my: 
• Com mu ni ca tion and Me dia Stu dies 

(spe cjal ność na stu diach I stop nia),
• Phi lo so phy (stu dia I stop nia), 
• Phi lo so phy, Ethics and Re li gion 

(spe cjal ność na stu diach II stop nia).

Na szym stu den tom ofe ru je my sze ro kie możli -
wo ści roz wi ja nia ich pa sji. Na uczel ni dzia ła Te le -
wi zja JP2TV, in ter ne to we Ra dio Bo nus, biu le tyn
aka de mic ki „Vi ta Aca de mi ca” oraz od no szący licz -
ne suk ce sy chór Psal mo dia. Dzia ła u nas tak że
wie le kół na uko wych. Bu du je my sieć kon tak tów
z za gra ni cą, m.in. w ra mach pro gra mu Era smus+.
Po sia da my tak że bo ga tą ofer tę stu diów po dy plo -
mo wych oraz Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku. 

Prężnie dzia ła jący Sa mo rząd Stu den tów two -
rzą wszy scy stu den ci UPJPII w Kra ko wie – to
gro no lu dzi za wsze go to wych, by wy słu chać
i po móc każde mu. Ale to tyl ko uła mek na szych
możli wo ści.

Uniwersytet Papieski to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim społeczność otwarta na dialog. Jego gwarantem 
jest kultywowana przez nas tradycja relacji mistrz-uczeń.

Uniwersytet
Papieski 

Jana Pawła II 
w Krakowie

KONTAKT:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25

Śledź nas: @UPJP2

REKRUTACJA: rekrutacja.upjp2.edu.pl
tel. +48 519 323 359

rekrutacja@upjp2.edu.pl
FOREIGNERS: tel.: +48 12 8898 617

recruitment@upjp2.edu.pl 

Uni wer sy tet pro wa dzi uni kal ne pra co wa nie:
Pra cow nia Ba dań i Kon ser wa cji Tka nin Za byt -
ko wych (konserwacjatkanin.upjp2.edu.pl)
oraz Pra cow nia In wen ta ry za cji i Di gi ta li za cji Za -
byt ków (sdm.upjp2.edu.pl). W bu dyn ku Bi -
blio te ki Głów nej UPJPII eks po no wa na jest wy -
jąt ko wa wy sta wa Skar by Kra kow skiej Ka pi tu ły
(skar by kra kow skiej ka pi tu ly.upjp2.edu.pl).

W 2022 ro ku roz po częli śmy bu do wę Kam pu -
su Ja na Paw ła II. Kon cep cja za kła da uzy ska nie no -
wo cze sne go i funk cjo nal ne go kom plek su gma -
chu bi blio te ki i no wo po wsta jące go bu dyn ku
dy dak tycz ne go. Re pre zen ta cyj ny plac, na wiązu -
jący do Ha li Tur bacz, w któ re go cen trum stać
będzie po mnik św. Ja na Paw ła II, po łączy stre fy
wej ścio we obu bu dyn ków. Za awan so wa ne tech -
no lo gie i sys tem tri ge ne ra cji uczy nią bu dy nek
ener ge tycz nie do dat nim – będzie w sta nie wy -
two rzyć więcej ener gii niż jej zu żyć. In fra struk -
tu ra i oto cze nie za pro jek to wa no z my ślą o do -
stęp no ści dla osób z nie pełno spraw no ścia mi.
Wejdź na stro nę kampus.upjp2.edu.pl i zo -
bacz, gdzie będziesz stu dio wać w przy szło ści!

Studia w SERCU KRAKOWA!

– Uni wer sy tet Pa pie ski to nie tyl ko miej sce, ale przede wszyst kim spo łecz ność otwar ta na dia log. Je go gwa ran tem jest
kul ty wo wa na przez nas tra dy cja re la cji mistrz -uczeń. Za pra sza my do spo łecz no ści aka de mic kiej otwar tej na każdą i każ-
de go z te go rocz nych ma tu rzy stów, a tak że ab sol wen tów stu diów pierw sze go stop nia. Stu dio wa nie w Uni wer sy te cie ko ściel -
nym po zwa la nie tyl ko na zgłębie nie wie dzy, naby cie no wych umie jęt no ści i kom pe ten cji, ale to tak że bu do wa nie wrażli wo -
ści na dru gie go czło wie ka, często za gu bio ne go czy po szu ku jące go swej dro gi – pod kre śla i za pra sza pro rek tor 
ds. stu denc kich i dy dak ty ki, dr hab. Małgo rza ta Du da, prof. UPJPII.
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Po li tech ni ka Bia ło stoc ka to naj więk sza uczel -
nia tech nicz na w północ no -wschod niej Pol sce.
Ma my po nad 70-let nią tra dy cję kształce nia in -
ży nie rów i mło dych na ukow ców. Obec nie na
6 wy dzia łach na 30 kie run kach kształci się bli -
sko 7 ty sięcy stu den tów. Wie lu z nich już
na stu diach znaj du je pra cę. 

Uda je im się to, bo pro gra my kształce nia Po -
li tech ni ki Bia ło stoc kiej współtwo rzą naj więk si
pra co daw cy z re gio nu. Oni naj le piej wie dzą, ja -
kich fa chow ców po trze bu ją. Na si stu den ci ma -
ją do wy bo ru kie run ki stu diów in ży nier skich, li -
cen cjac kich i ma gi ster skich: od ar chi tek tu ry,
bu dow nic twa, po przez ener ge ty kę, au to ma ty -
kę i ro bo ty kę, lo gi sty kę, in for ma ty kę, le śnic two,
po za rządza nie i in ży nie rię usług. Każdy znaj dzie
tu kie ru nek dla sie bie!

To stu den ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni -
ki Bia ło stoc kiej przy go to wa li pro jekt ar chi tek to -
nicz ny wy sta wy Xy lo po lis. Zo ba czył ją ca ły świat
w pa wi lo nie pol skim na wy sta wie świa to wej
EXPO 2020 w Du ba ju. To tu taj po wstał au to no -
micz ny ro bot zwal cza jący COVID-19 pro mie nio -

wa niem UV czy ła zi ki mar sjańskie, któ re wy gry -
wa ły między na ro do we za wo dy Uni ver si ty Ro ver
Chal len ge w Sta nach Zjed no czo nych al bo ro bo -
ty su mo zaj mu jące pierw sze miej sce w za wo dach
w Ja po nii. Pierw szy ana log ła zi ka mar sjańskie go
współtwo rzy li lau re aci li sty „30 przed 30” ma ga -
zy nu For bes w 2020 ro ku: Krzysz tof Dzie miań-
czuk, Mi chał Grześ i Mar cin Jo ka. Dziś na si ab sol -
wen ci są zna ni ja ko twór cy Pho to na, ro bo ta,
któ ry uczy dzie ci pod staw pro gra mo wa nia. Stu -
den ci z po wo dze niem bu du ją tu ko lej ne bo li dy
For mu ły Stu dent, a kon struk to rzy z Wy dzia łu Bu -
dow nic twa i Na uk o Śro do wi sku wy gry wa ją ogól -
no pol skie kon kur sy bu do wy mo stów. 

Na si stu den ci roz wi ja ją swo ją wie dzę i umie -
jęt no ści w do sko na le wy po sa żo nych la bo ra to -
riach i pra cow niach. Na kam pu sie Po li tech ni ki
Bia ło stoc kiej ma ją no wo cze sną Bi blio te kę, la bo -
ra to ria języ ków ob cych, a obok wie lo funk cyj ną
ha lę spor to wą. Po zna ją świat, bo ko rzy sta ją z pro -
gra mu Era smus+ i wy jeżdża ją na uczel nie m.in.
we Wło szech, Hisz pa nii, Por tu ga lii czy Da nii. 

Dy plom Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej i uczel ni za -

Chcesz zostać inżynierem, zdobyć wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców? Studiować na uczelni otwartej 
na współpracę z uczelniami z całego świata? Poznawać najnowsze technologie i dbać o środowisko?

Politechnika
Białostocka 

KONTAKT:
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

tel. +85 746 97 27

facebook.com/politechnikabialostocka

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji
tel. +48 85 746 71 47, +48 85 746 71 48

rekrutacja@pb.edu.pl 

facebook.com/rekrutacjapb

pb.edu.pl

gra nicz nej? To możli we! Pro wa dzi my pro gram
po dwój ne go dy plo mo wa nia z uczel nia mi m.in.
w Chi nach, Fran cji, Hisz pa nii, Por tu ga lii, Bia ło -
ru si, Kir gi sta nie, Ukra inie. Wspól nie or ga ni zu je -
my szko ły let nie. 

Nasz kam pus to tęt niące ży ciem mia stecz ko
aka de mic kie w cen trum Bia łe go sto ku – pięk ne -
go, zie lo ne go mia sta, w któ rym kształci się po -
nad 20 ty sięcy stu den tów. Każdy znaj dzie tu coś
dla sie bie: ki na, te atry, ope rę, klu by spor to we, im -
pre zy ple ne ro we, cie ka we off owe fe sti wa le: Up
To Da te Fe sti val, Żu brof f ka. Po ru sza nie się
po mie ście uła twia wy god na ko mu ni ka cja miej ska
oraz po nad 160 km ście żek ro we ro wych. Atu -
tem są ni skie kosz ty utrzy ma nia. Do my stu den ta
Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej ofe ru ją po nad 1400
miejsc. Będąc na Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej od -
wiedź ko niecz nie roz kręca jący kul tu rę stu denc -
ką Klub Gwint czy na staw ra dio na naj bar dziej
roc ko wą fa lę w mie ście – Ra dio Aka de ra 87.7 FM.

Na Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej znaj dziesz przy -
ja zną at mos fe rę i nie wy dasz for tu ny na utrzy -
ma nie! #studiujnaPB. Zo stań in ży nie rem.

#studiujnaPB

CZY WIESZ, ŻE:
• osiem kie run ków stu diów wy różnio nych jest eu ro -

pej skim cer ty fi ka tem EUR-ACE®, co umożli wia ab -
sol wen tom uzy ska nie ty tu łu „In ży nier Eu ro pej ski”
i ubie ga nie się o wpis do Re je stru FEANI?

• w Ran kin gu Szkół Wyższych Per spek ty wy 2022 Po -
li tech ni ka Bia ło stoc ka jest 2. uczel nią w Pol sce i 1.
wśród uczel ni tech nicz nych o naj wyższym pro cen -
cie stu den tów przy jeżdża jących z za gra ni cy.

• Uczel nia ofe ru je stu dia du al ne na kie run ku elek tro -
tech ni ka – stu den ci od pierw sze go ro ku łączą na -
ukę z płat ny mi sta ża mi w fir mach?

• W ra mach Uczel ni dzia ła po nad 60 stu denc kich kół
na uko wych, któ re zdo by wa ją licz ne na gro dy za gra -
ni cą i współtwo rzą chro nio ne pa ten ta mi wy na laz ki?

• w ra mach ak cji „Aka de mi ki za do bre wy ni ki” naj -
lep si ma tu rzy ści przez rok miesz ka ją za dar mo
na kam pu sie PB?

• Uczel nia dys po nu je no wo cze sną ha lą spor to wą,
w któ rej tre nu je 14 sek cji AZS?

• w no wo cze snej bi blio te ce Po li tech ni ki już zgro ma -
dzo no 400 000 ty tu łów?

• przy Uczel ni dzia ła Aka de mic ki In ku ba tor Przed się-
bior czo ści wspie ra jący stu denc kie star tu py?

• ma my po nad 500 uczel ni part ner skich i 22 umo wy
o po dwój nym dy plo mo wa niu?

62

 Argo Team, sekcja Studenckiego Koła Naukowego
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Stu dia na Po li tech ni ce Gdańskiej gwa ran tu ją
możli wość roz wi ja nia stu denc kich pa sji, a dy -
plom tej uczel ni otwie ra drzwi do zna le zie nia
atrak cyj nej pra cy, często jesz cze w trak cie stu -
diów. Dla te go PG z ro ku na rok zy sku je na po -
pu lar no ści i jest jed ną z naj chęt niej wy bie ra -
nych uczel ni tech nicz nych w Pol sce. 

Emo cje, fraj da, stra te gicz ne my śle nie
Wykładowcom PG zależy na tym, aby pro -

wa dzo ne przez nich za jęcia by ły atrak cyj ne
i przy jem ne, tak aby na uka nie mal sa ma wcho -
dzi ła do gło wy. Na swo ich za jęciach wy ko rzy -
stu ją więc na rzędzia do star cza jące stu den tom
wie dzę w przy ja zny i an ga żu jący spo sób i co -
raz częściej pro po nu ją im na ukę w for mie gry -
wa li za cji.

Gry wa li za cja po ma ga bu do wać za an ga żo wa nie
przez pro jek to wa nie no wych do świad czeń, któ re
wzbu dza ją emo cje i da ją ra dość. Zmie nia na sta -

w prze strze ni i licz by ze spo lo ne. Do tej po ry jed -
nym z naj więk szych pro ble mów stu den tów pod -
czas na uki (i za li cze nia) te go przed mio tu był brak
sys te ma tycz no ści i zbyt ni ska mo ty wa cja do pra -
cy wła snej. Dla te go zde cy do wa no o zgry wa li zo -
wa niu wła śnie te go przed mio tu i stwo rze niu pro -
jek tu o na zwie „Ko los z Al ge bro nu”.

Bez stre su na eg za mi nie
Stu den ci i stu dent ki bio rący udział w pro jek cie

oce ni li go po zy tyw nie, a wy ni ki końco we go za li -
cze nia przed mio tu naj le piej ilu stru ją sku tecz ność
wpro wa dza nych na PG na rzędzi dy dak tycz nych,
po nie waż po nad 87% stu den tów uzy ska ło za li -
cze nie przed mio tu po za kończe niu se me stru.
Wy kła dow cy Po li tech ni ki Gdańskiej oraz eks per -
ci Cen trum No wo cze snej Edu ka cji pra cu ją
nad gry wa li za cją ko lej nych przed mio tów, tak aby
na uka na Po li tech ni ce Gdańskiej sa ma wcho dzi ła
do gło wy. 

wie nie stu den tów z „mu szę” na „chcę” i wspie ra
ich w sys te ma tycz nej na uce przed mio tu.

Wspól ny mia now nik – ma te ma ty ka
Nie za leżnie od te go, kim w przy szło ści zo -

sta ną obec ni stu den ci Po li tech ni ki Gdańskiej
– eks per ta mi ryn ku za rządza nia, ana li ty ka mi fi -
nan so wy mi, twór ca mi sztucz nej in te li gen cji,
bio tech no lo ga mi, spe cja li sta mi bu do wy stat -
ków, bran ży ener ge tycz nej czy in ży nie ria mi
bio me dycz ny mi, cze ka ich spo ro na uki,
a przed mio tem, któ ry mu szą opa no wać stu -
den ci każde go z kie run ków jest ma te ma ty ka. 

Cen trum No wo cze snej Edu ka cji PG i Cen -
trum Ma te ma ty ki PG opra co wa ły pro jekt uła -
twia jący na ukę jed ne go z ważniej szych ob sza rów
ma te ma ty ki – al ge bry li nio wej, któ rej tre ści pro -
gra mo we można po dzie lić na czte ry pod sta wo -
we gru py za gad nień: ma cie rze i wy znacz ni ki,
ukła dy rów nań li nio wych, geo me trię ana li tycz ną

Na uka, któ ra jest fa scy nu jącą przy go dą? Na Po li tech ni ce Gdańskiej to możli we! Wy kła dow cy PG wie dzą, że stu den ci
uwiel bia ją gry, a w In ter ne cie czu ją się jak ry by w wo dzie, dla te go do pro gra mu za jąć wpro wa dza ją gry wa li za cję. 

Politechnika
Gdańska

KONTAKT:
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00

rekrutacja@pg.edu.pl

facebook.com/PolitechnikaGdanska
instagram.com/politechnika_gdanska
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Wejdź do grywalizacji 
        Wybierz studia na Politechnice Gdańskiej

CZY WIESZ, ŻE:
• Po mysł zgry wa li zo wa nia ma te ma ty ki po ja wił się ja ko od -

po wiedź na py ta nie: jak „od cza ro wać” ją ja ko przed miot
trud ny i nie przy dat ny? Wy kła dow cy z Cen trum Ma te ma -
ty ki PG chcie li po ka zać stu den tom, że ma te ma ty ką moż-
na się jed no cze śnie ba wić i efek tyw nie uczyć. Wspól nie
z Cen trum No wo cze snej Edu ka cji PG stwo rzy li „Ko lo sa
z Al ge bro nu”. Fa bu ła gry to czy się w Pod zie miach Al ge -
bro nu, w któ rych za spra wą mrocz nej si ły zo sta li uwię-

zie ni stu den ci (Po szu ki wa cze). Aby wy do stać się z Pod -
zie mi, gracz mu si prze mie rzyć czte ry ko ry ta rze wy peł-
nio ne ma te ma tycz ny mi wy zwa nia mi. Na końcu każde go
z nich cza ją się groźne Mon stra, od po wied ni ki 4 dzia łów
te ma tycz nych, któ re można po ko nać, zdo by wa jąc w trak -
cie gry punk ty zręcz no ści i mo ne ty. Gracz otrzy mu je je
za każdym ra zem, gdy pra wi dło wo wy ko na za da nie.

• Pod czas wędrów ki Po szu ki wacz mo że tre no wać i so -
lid nie przy go to wać się do starć z każdym z czte rech

Mon strów. W pod zie miach Al ge bro nu krążą rów nież
du chy Mędr ców (wy kła dow ców pro wa dzących za ję-
cia), któ rzy słu żą stu den tom wspar ciem pod czas wy -
kła dów, ćwi czeń i kon sul ta cji. Aby wy do stać się z Pod -
zie mi na le ży ze brać czte ry części amu le tu, któ rych
strze gą Mon stra. Skom ple to wa ny amu let da je moc by -
cia nie wi dzial nym i chro ni przed star ciem z Ko lo sem
z Al ge bro nu, czy li po zwa la uzy skać zwol nie nie z ko lo -
kwium za li cze nio we go.

studia.pg.edu.pl
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Tra dy cja
Po li tech ni ka Często chow ska to naj star sza

i naj więk sza uczel nia w re gio nie często chow -
skim z po nad 70-let nią tra dy cją. Po wsta ła
w 1949 ro ku ja ko Szko ła In ży nier ska. W 1955
uczel nię prze kształco no w Po li tech ni kę Czę-
sto chow ską.

No wo cze sność
Uczel nia kształci na 6 wy dzia łach: Wy dzia le Bu -

dow nic twa, Wy dzia le Elek trycz nym, Wy dzia le In -
fra struk tu ry i Śro do wi ska, Wy dzia le In ży nie rii Me -
cha nicz nej i In for ma ty ki, Wy dzia le In ży nie rii
Pro duk cji i Tech no lo gii Ma te ria łów oraz Wy dzia -
le Za rządza nia. Ofe ru je nie tyl ko no wo cze sne
for my kształce nia, stu dia w języ ku an giel skim,
kształce nie na mul ti me dial nej plat for mie e -le ar -
nin go wej. O no wo cze snym ob li czu Po li tech ni ki
Często chow skiej de cy du ją rów nież la bo ra to ria
wy po sa żo ne w sprzęt świa to wej kla sy, au dio wi -

zu al ny sys tem umożli wia jący or ga ni zo wa nie kon -
fe ren cji tłu ma czo nych na kil ka języ ków. Uczel nia
li kwi du je ba rie ry ar chi tek to nicz ne i sta je się przy -
ja zna dla osób z nie pełno spraw no ścia mi. Osią-
gnięcia w dzie dzi nie ba dań na uko wych oraz wy -
na laz ki na ukow ców Po li tech ni ki Często chow skiej
zdo by ły rów nież uzna nie na Między na ro do wych
Wy sta wach In no wa cji od by wa jących się wie lu
kra jach. 

Ła zik mar sjański
Kon struk cja ła zi ka mar sjańskie go sta ła się

spe cjal no ścią Po li tech ni ki Często chow skiej. Ła -
zi ki mar sjańskie z Po li tech ni ki Często chow skiej
od no si ły już wiel kie suk ce sy. W 2017 ro ku ła -
zik PCz Ro ver Te am zdo był trze cie miej sce
na Uni ver si ty Ro ver Chal len ge w Mars De sert
Re se arch Sta tion (MDRS) w Utah w Sta nach
Zjed no czo nych, rok później kon struk cja uczel -
nia ne go Te amu by ła naj lep szy na świe cie. 

CZY WIESZ, ŻE...
• Sa mo rząd Stu denc ki co ro ku or ga ni zu je Ko mi na lia

czy li Ju we na lia. Ich na zwa wzięła się od sto jącej
na te re nie uczel ni daw nej chłod ni. Obec nie ma ona
bia ło -nie bie skie bar wy z lo go Po li tech ni ki Często -
chow skiej, a tak że try by i ko ła zęba te;

• Biuro Ka rier za dba o Two ją Przy szłość i po mo że na -
wiązać kon tak ty ze świa tem biz ne su pod czas stu -
diów i or ga ni zu jąc Tar gi Pra cy;

• Ma skot ką Po li tech ni ki Często chow skiej jest no wo -
cze sny ro bot w dwóch wer sjach: dam skiej o imie -
niu Po li i męskiej o imie niu Tech;

• Bu dyn ki Po li tech ni ki znaj du ją się bli sko przy stan ku
tram wa jo we go;

• Przy Aka de mic kim Cen trum Kul tu ry dzia ła Dys ku -
syj ny Klub Fil mo wy „Rum cajs”, któ ry od 65 lat pro -
pa gu je kul tu rę fil mo wą i pre zen tu je am bit ny re per -
tu ar ki na świa to we go.

KONTAKT:
Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69

42-201Częstochowa
Tel: 34 3250 598 

rekrutacja@wip.pcz.pl  

pcz.pl

Politechnika
Częstochowska
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Między na ro do we śro do wi sko
W ro ku 2005 po wsta ło Cen trum Współpra -

cy Między na ro do wej, w ra mach któ re go dzia -
ła Ośro dek Kształce nia Między na ro do we go.
Jest jed nost ką umożli wia jącą kształce nie stu -
den tów w języ ku an giel skim na kie run kach stu -
diów pro wa dzo nych przez Wy dział In ży nie rii
i Ochro ny Śro do wi ska, Wy dział In ży nie rii Me -
cha nicz nej i In for ma ty ki oraz Wy dział Za rzą-
dza nia. W Często cho wie stu diu je mło dzież
z wie lu kra jów Eu ro py, ale i po za eu ro pej skich.

Ab sol wen ci
Po li tech ni ka wy kształci ła po nad 90 ty sięcy

stu den tów. Wśród nich są wy bit ni na ukow cy,
wła ści cie le firm, po li ty cy, przed sta wi cie le świa -
ta kul tu ry, a tak że spor tow cy o świa to wych
suk ce sach i przed sta wi cie le świa ta kul tu ry, m.
in.: Bar tło miej Mi rec ki – kie row ca raj do wy,
Adam Ma łysz, Piotr Grusz ka.

Studia na Politechnice Częstochowskiej to odkrywanie swoich możliwości i nabywanie cennych umiejętności. Uczelnia
z ponad 70 letnią tradycją kroczy w przyszłość proponując ponad 30 nowoczesnych kierunków kształcenia, których
ukończenie gwarantuje Ci bez problemu znalezienie pracy. 

STUDIUJ U NAS!  To naprawdę się opłaca!
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ZDOBĄDŹ POSZUKIWANE
KOMPETENCJE

Po li tech ni ka Łódz ka sta wia na bu do wa nie
i utrzy my wa nie sil nych re la cji z oto cze niem biz -
ne so wym. Na sza uczel nia jest ini cja to rem
i człon kiem wie lu sto wa rzy szeń klu czo wych 
dla go spo dar ki kra ju, któ re sku pia ją po nad
50 przed sta wi cie li śro do wisk biz ne so wych,
m.in. Kla stra ICT Pol ska Cen tral na, Lo gi stycz -
nej Sie ci Pol ski Cen tral nej – LODZistics, Łódz -
kie go Kla stra Fa la Ener gii, czy Sto wa rzy sze nia
Kla ster Bio go spo dar ki.

Na Wy dzia łach Po li tech ni ki Łódz kiej dzia ła ją
ra dy biz ne su, dzięki któ rym pro gra my stu diów
są jesz cze pełniej do sto so wy wa ne do za po trze -
bo wa nia pra co daw ców. Z Wy dzia łem Or ga ni -
za cji i Za rządza nia na przy kład współpra cu je
Klub 500, sku pia jący pre ze sów i dy rek to rów
firm i in sty tu cji gospodarczych, któ ry or ga ni zu -
je tak że kon kur sy na naj lep sze pra ce dy plo mo -

siębior stwie na mo cy pra wa pol skie go. Z ko lei
Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw no ści wy -
różnia nie tyl ko 2. miej sce w ran kin gu kie run ków
stu diów Per spek ty wy 2022 w dzie dzi nie bio tech -
no lo gii. Na Wy dzia le re ali zo wa ny jest tak że kie -
ru nek bio go spo dar ka, umożli wia jący zdo by wa nie
wie dzy na trzech uczel niach: Po li tech ni kach
Łódz kiej i War szaw skiej oraz Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej. Dzięki bo ga tej wie dzy teo re tycz -
nej, wi zy tom stu dyj nym w przed siębior stwach
z ca łej Pol ski, prak ty kom oraz sta żom, na si ab sol -
wen ci są po szu ki wa ny mi i chęt nie za trud nia ny mi
pra cow ni ka mi w kra ju, a tak że za gra ni cą. 

STUDIUJ W MIĘDZYNARODOWYM
ŚRODOWISKU

No we tech no lo gie, spe cja li stycz na wie dza
i kon takt z fir ma mi to jed nak nie wszyst ko. Stu -
dia tech nicz ne na Po li tech ni ce Łódz kiej to tak że
możli wość zdo by cia wy kształce nia w języ kach
ob cych. Już od po nad 25 lat w Cen trum Kształ-
ce nia Między na ro do we go (IFE) pro wa dzi my stu -
dia w języ ku an giel skim i fran cu skim. Stu den ci
ma ją możli wość wy jaz du do jed nej z po nad 400
uczel ni za gra nicz nych w ra mach umów między -
na ro do wych, a tak że zdo by cia po dwój ne go dy -
plo mu – Po li tech ni ki Łódz kiej i wy bra nej uczel ni
za gra nicz nej. Sta le ro śnie tak że licz ba między na -
ro do wych pro jek tów edu ka cyj nych, któ re ko or -
dy nu je Po li tech ni ka Łódz ka.

we związa ne z biz ne sem. Dzięki ści słej współ-
pra cy PŁ z fir ma mi, mo żesz mieć pew ność, że
pro gram stu diów, któ re wy bie rzesz, będzie od -
po wia dał na po trze by pra co daw ców i uwzględ -
ni ak tu al ne tren dy na ryn ku pra cy.

Ofe ru je my po nad 60 kie run ków kształce -
nia, z cze go 24 w języ ku an giel skim i je den
w języ ku fran cu skim. Na si stu den ci, wy ko rzy -
stu jąc wie dzę z na uk tech nicz nych, two rzą
pod okiem eks per tów in no wa cyj ne tech no lo -
gie, któ re na co dzień po pra wia ją ja kość ży cia. 

ZYSKAJ DOŚWIADCZENIE
W FIRMACH

Po li tech ni ka Łódz ka dba o łącze nie edu ka cji
z prak ty ką go spo dar czą. Na Wy dzia le Fi zy ki Tech -
nicz nej, In for ma ty ki i Ma te ma ty ki Sto so wa nej zo -
stał utwo rzo ny kie ru nek ak tu ariat i ana li za fi nan -
so wa, któ ry kształci przy szłych pra cow ni ków
obo wiąz ko wo za trud nia nych w każdym przed -

Wiedza inżynierska, kompetencje miękkie, doświadczenie w firmach, praca badawcza – na Politechnice Łódzkiej
znajdziesz pełen wachlarz możliwości, które pozwolą Ci dostosować swoje predyspozycje do potrzeb zmieniającego się
rynku pracy. Z nami rozwiniesz swój potencjał!

Politechnika 
Łódzka

KONTAKT:
ul. Żeromskiego 116 

90-924 Łódź
www.rekrutacja.p.lodz.pl

e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl
tel.: 42 631 29 74

p.lodz.pl 

CZY WIESZ, ŻE...
• Po li tech ni ka Łódz ka or ga ni zu je licz ne kon kur sy

i olim pia dy, któ re umożli wia ją przy jęcie na stu dia bez
po stępo wa nia kwa li fi ka cyj ne go. In deks Po li tech ni ki
Łódz kiej jest na gro dą m.in. w Kon kur sie Che micz nym
Trzech Wy dzia łów, w kon kur sach or ga ni zo wa nych
przed Wy dział Elek tro tech ni ki, Elek tro ni ki, In for ma -
ty ki i Au to ma ty ki, a tak że przez In sty tut Ma te ma ty ki. 

• Na pa sjo na tów na uki na Po li tech ni ce Łódz kiej cze ka
spe cjal ny pro gram E²TOP – Excel len ce in En gi ne -
ering Ta lents in Re se arch with Op por tu ni ties Pro -
gram me. W ra mach pro gra mu już na pierw szym ro -
ku stu diów można sko rzy stać m.in. z in dy wi du al nej
ścieżki ba daw czej pod opie ką men to ra, a tak że możli -
wo ści wspar cia fi nan so we go oraz wy jaz dów do naj lep -
szych ośrod ków ba daw czych w Eu ro pie i na świe cie.

POTĘGUJ możliwości
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•JED NA Z NAJ BAR DZIEJ 
IN NO WA CYJ NYCH UCZEL NI 

W RAN KIN GU SZKÓŁ WYŻSZYCH 
PER SPEK TY WY

• 5. UCZEL NIA TECH NICZ NA
W POL SCE W RAN KIN GU SZKÓŁ

WYŻSZYCH PER SPEK TY WY

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023
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Po li tech ni ka Rze szow ska ofe ru je bli sko 40
kie run ków stu diów. Zna ko mi ta ka dra na uko -
wo -dy dak tycz na, bo ga to wy po sa żo ne sa le dy -
dak tycz ne, no wo cze sne la bo ra to ria i apa ra tu -
ra za pew nia ją wy so ki po ziom kształce nia oraz
możli wość zdo by cia kwa li fi ka cji ce nio nych
przez pra co daw ców za rów no w kra ju, jak
i za gra ni cą. W ce lu do sko na le nia kształce nia
uczel nia iden ty fi ku je wy zwa nia ryn ku pra cy
przy szło ści, współpra cu jąc z in sty tu cja mi Unii
Eu ro pej skiej, uczel nia mi za gra nicz ny mi oraz
pod mio ta mi go spo dar czy mi.

In no wa cyj ny sys tem kształce nia da je stu den -
tom możli wość wy bo ru cie ka wych kie run ków
i spe cjal no ści oraz wy kre owa nia wła snej ścież-
ki kształce nia. Sztan da ro wym kie run kiem,
z któ re go uczel nia jest szcze gól nie dum na, jest
lot nic two i ko smo nau ty ka, na któ rym kształci
się pi lo tów lot nic twa cy wil ne go. 

Po li tech ni ka Rze szow ska stwa rza możli wość
udzia łu w pro gra mie wy mia ny aka de mic kiej
Era smus+, któ re go ce lem jest zwięk sze nie
szans ab sol wen ta na ryn ku pra cy, zdo by wa nie

no wych do świad czeń, pod nie sie nie po zio mu
wie dzy i po zna nie no wych kul tur oraz do sko -
na le nie kom pe ten cji języ ko wych. 

Ser cem uczel ni są nie zmien nie stu den ci
i mia stecz ko aka de mic kie, gdzie znaj du je się
6 aka de mi ków dla ok. 2000 miesz kańców. 
Pa nu je tu taj nie sa mo wi ta at mos fe ra, a z uwa gi
na usy tu owa nie bli sko cen trum mia sta kul tu ral -
na i roz ryw ko wa ofer ta Rze szo wa po zo sta ją
na wy ciągnięcie ręki. Stu dia to też czas roz wo -
ju oso bi ste go. Stu den ci mo gą dzia łać w po -
nad 60 ko łach na uko wych, np. Eu ro avii, PRz
Ra cing Te am czy Le gen da ry Ro ver, któ rych
człon ko wie od no szą licz ne suk ce sy na are nie
ogól no pol skiej i między na ro do wej. 

Cen trum Spor tu Aka de mic kie go za pew nia naj -
lep sze wa run ki do roz wo ju kul tu ry fi zycz nej dla
stu den tów. Wspól nie z Aka de mic kim Związ kiem
Spor to wym pro wa dzi za jęcia w kil ku dzie sięciu
sek cjach spor to wych, np.: piłka ręcz na, wspi nacz -
ka spor to wa, ko szy ków ka, lek ko atle ty ka, fut sal
i piłka nożna, piłka siat ko wa, że glar stwo, te nis sto -
ło wy, uni ho kej, ko lar stwo czy nar ciar stwo.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to naukowa wizytówka Rzeszowa. Znakomita renoma uczelni
znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów chętnych do studiowania.

Politechnika
Rzeszowska

KONTAKT:
Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

e-mail: rekrutacja@prz.edu.pl
tel. 17 743 25 40

prz.edu.pl

Stu denc ki Ze spół Pie śni i Tańca Po li tech ni ki
Rze szow skiej „Po ło ni ny” jest prężnie dzia ła jącą
in sty tu cją kul tu ry. Ze spół wy stępo wał na czte -
rech kon ty nen tach, pre zen tu jąc swój pro gram
pod czas pra wie 2500 kon cer tów. Chór Aka de -
mic ki Po li tech ni ki Rze szow skiej pe łen wi go ru,
mło dzieńczej pa sji i ra do ści ży cia z du mą wy stę-
pu je pod czas uro czy sto ści uczel nia nych, a tak -
że bie rze udział w fe sti wa lach i kon kur sach
o za sięgu ogól no pol skim i między na ro do wym. 

Do dys po zy cji stu den tów jest rów nież Aka -
de mic kie Ra dio i Te le wi zja Cen trum. Pra ca
w ARiTC to nie tyl ko możli wość od by cia prak -
ty ki dy dak tycz nej, za wo do wej i sta żu, lecz tak -
że zdo by cia dru gie go za wo du i cen ne go do -
świad cze nia.

Po li tech ni ka Rze szow ska sta wia na edu ka cję
ju tra, edu ka cję no wo cze sną, edu ka cję in no wa -
cyj nych roz wiązań od po wia da jącą na po trze by
ryn ku. Uczel nia kształci ge ne ra cję ko lej nej re -
wo lu cji prze my sło wej, po ko le nie twór czych,
ak tyw nych i świa do mych lu dzi, dla któ rych wie -
dza to war tość naj wyższa i klucz do suk ce su. 

Buduj z nami SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

CZY WIESZ, ŻE:
• Po li tech ni ka Rze szow ska to 70 lat tra dy cji, 7 wy dzia -

łów i po nad 10 000 stu den tów, 
• Po li tech ni ka po sia da sta tus uni wer sy te tu i jest mię-

dzy na ro do wym ośrod kiem ba daw czym,
• na si ab sol wen ci pia stu ją eks po no wa ne sta no wi ska

w in sty tu tach na uko wych, wiel kich kon cer nach oraz
przed siębior stwach, 

• no wo cze sny sprzęt la bo ra to ryj ny, nie jed no krot nie
uni ka to wy na ska lę kra ju i świa ta po zwa la wy ko ny -
wać skom pli ko wa ne ba da nia na zle ce nie przed sta -
wi cie li prze my słu,

• uczel nia ma za war tych po nad 90 umów z uczel nia -
mi wyższy mi w kra jach eu ro pej skich oraz z uczel -
nia mi po za UE w: Chi nach, Bra zy lii, Ko lum bii, Mek -
sy ku, Czar no gó rze czy Gru zji,

• Po li tech ni ka sły nie z kształce nia pi lo tów lot nic twa,
do tej po ry wy kształci ła po nad 900 pi lo tów, wśród
nich ka pi ta na Ta de usza Wro nę,

• każde go ro ku sa mo rząd stu denc ki or ga ni zu je obóz
szko le nio wo -ada pta cyj ny „Adap ciak” skie ro wa ny
do stu den tów pierw sze go ro ku, 

• Rze szow skie Ju we na lia dwu krot nie zo sta ły uzna ne za je -
den z naj lep szych fe sti wa li kul tu ry stu denc kiej w Pol sce.
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Nie prze sta waj ma rzyć, nie prze sta waj być
so bą. Znajdź takie miejsce, w którym poczujesz
się po prostu dobrze.

 Politechnika to świetny wybór, jeżeli chcesz
realizować swoje pasje i kreować przyszłość.
Da je my ci no wo cze sne na rzędzia i bez piecz ną
prze strzeń – od cie bie za le ży, ja ki zro bisz z te -
go uży tek. Nie wie rzysz? 

Po znaj hi sto rie kil kor ga stu den tów, któ rzy
wy bra li na szą uczel nię, bo chcą zmie niać świat
na lep sze. Stu diu ją na różnych kie run kach, po -
cho dzą z różnych miejsc i ma ją różne po my sły
na sie bie. Nie bo ją się wy zwań, ale też nie bo -
ją się prze ciw no ści i po ra żek. Wie dzą, że tyl ko
w ta ki spo sób można iść na przód. 

Wik to ria stu diu je me cha ni kę i bu do wę ma -
szyn. Jest li der ką pro jek tu LEM SSV. Ra zem
z ko le ga mi i ko le żan ka mi z Ko ła Na uko we go
Po jaz dów i Ro bo tów Mo bil nych bu du je pierw -
sze go w Pol sce elek trycz ne go bug gy’ego – to
bar dzo cha rak te ry stycz ny po jazd z od sło niętą
ka bi ną oraz so lid ną ra mą i klat ką bez pie czeń-

stwa. Trud no ją wy ciągnąć z warsz ta tu, ko cha
jaz dę na mo to cy klu i grę na gi ta rze. 

Syl wia stu diu je za rządza nie i in ży nie rię pro -
duk cji, pro wa dzi wła sną fir mę, w któ rej m.in.
pra cu je na wy so ko ściach, ste ru je ko par ką
i trans por tu je ła dun ki. W wol nych chwi lach
dźwi ga cięża ry na si łow ni i an ga żu je się w wo -
lon ta riat na rzecz zwie rząt. Je śli ist nie ją ja kieś
ste reo ty py do ty czące dziew czyn na Po li tech ni -
ce, Syl wia na pew no je zbu rzy. 

Na ta lia wy bra ła fi zy kę kwan to wą
i od dziec ka fa scy nu je ją ko smos. Jest oso bą
nie do sły szącą. Na uczel ni dzia ła w Sek cji Szko -
le nio wej Sa mo rządu Stu denc kie go, po za nią
– tre nu je siat ków kę. Ener gią i za pa łem mo gła -
by ob dzie lić kil ka osób! 

To mek stu diu je au to ma ty kę i ro bo ty kę, ale
chwi lo wo zro bił so bie prze rwę na uczel ni. Na -
uka w for mie zdal nej nie by ła dla nie go. Po sta -
no wił jed nak wró cić na PWr z no wą ener gią.
Jest ty pem ak ty wi sty – nie po tra fi usie dzieć
w miej scu. Po cho dzi z Lu ba nia, gdzie moc no

Czy wrażliwa i empatyczna dziewczyna może być inżynierką? Czy możesz myśleć o studiach w wielkim mieście, skoro
jesteś osobą z niepełnosprawnością? Czy możesz nie mieć jeszcze pomysłu na siebie i na swoją przyszłość? Możesz! 

Politechnika
Wrocławska

KONTAKT:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel: +48 71 320 29 05
+48 71 320 27 78

e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl 

pwr.edu.pl

an ga żu je się m.in. dzia ła nia dla lo kal nej spo łecz -
no ści. 

Z ko lei Prin ce jest oby wa te lem świa ta
– uro dził się w Mo zam bi ku, wy cho wał w RPA,
a stu dio wał w In diach i ak tu al nie w Pol sce
– na PWr. Stu diu je Big Da ta Ana ly tics, pra cu je
w star tu pie, pro wa dzi blo ga i ma jesz cze mnó -
stwo po my słów związa nych z no wy mi tech no -
lo gia mi, któ re chciałby wcie lić w ży cie. Ma sze -
ścio ro ro dzeństwa i wspie ra swo ją ro dzi nę. 

A ty? Masz już po mysł na sie bie, czy ciągle
jesz cze go szu kasz? Po mo że my ci za leźć to, co
cię na pędza do dzia ła nia – do wy bo ru masz
aż 64 kie run ki. Da my ci szan sę roz wi nąć skrzy -
dła i na brać wiatru w ża gle – cze ka na cie bie
po nad 170 kół na uko wych. Po ka że my, że świat
jest na wy ciągnięcie ręki – pro wa dzi my kil ka -
na ście pro gra mów wy mia ny stu denc kiej.

Po tra fimy in spi ro wać do wiel kich rze czy. Kto
wie, mo że już wkrót ce ty też opo wiesz nam
swo ją hi sto rię. Bądź z na mi, bądź so bą!

Bądź SOBĄ. Bądź z NAMI!

CZY WIESZ, ŻE:
• Na PWr mo żesz otrzy mać sty pen dium już na pierw -

szym ro ku stu diów. Do ce nia my stu den tów z do bry mi
wy ni ka mi w na uce i lau re atów olim piad. Do te go ofe -
ru je my sty pen dia po mo sto we, sty pen dia so cjal ne oraz
wspar cie dla stu den tów z nie pełno spraw no ścia mi lub
w trud nych sy tu acjach ży cio wych. 

• Or ga ni zu je my ogól no pol skie otwar te za wo dy ro -

bo tów – Ro bo tic Are na. W ry wa li za cji star tu ją za -
rów no mi kro sko pij ne kon struk cje, jak i kil ku ki lo gra -
mo we ko lo sy. To ro bi wra że nie!

• Za chęca my do ak tyw no ści spor to wej. Na uczel ni
pro po nu je my bli sko 40 dys cy plin, któ re mo żesz upra -
wiać na za jęciach lub tre nu jąc w sek cji. Masz do wy bo -
ru m.in. siat ków kę, pły wa nie, wio ślar stwo, ale też ka -
ra te, nar ciar stwo, rug by, uni ho kej, wspi nacz kę czy jo gę. 

• Stwo rzy li śmy mi ni se rial pt. „Na uka do po tęgi”. Zdzi -
wisz się, że pra ca na ukow ca mo że do star czyć
ty lu emo cji.

• Na le ży my do „Uni te!” – Uni ver si ty Ne twork for In -
no va tion, Tech no lo gy and En gi ne ering. Jest to sieć
uczel ni z dzie więciu kra jów UE – od Fin lan dii po Por -
tu ga lię. To szan sa na udział w między na ro do wych pro -
gra mach na ucza nia.
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Je ste śmy re no mo wa ną uczel nią pu blicz ną, któ -
ra swo im wie lo let nim do świad cze niem oraz licz -
bą za do wo lo nych ab sol wen tów udo wad nia swój
wy so ki po ziom kształce nia. Dzięki pro fe sjo nal nej
ka drze eks per tów, prak ty ków oraz wy kła dow -
ców z Pol ski i za gra ni cy za wsze otrzy masz tu naj -
bar dziej ak tu al ną i rze tel ną wie dzę. To ide al ne
miej sce po sta wie nia pierw sze go lub ko lej ne go
kro ku w kie run ku sa tys fak cjo nu jącej pra cy, no wej
pa sji, a tak że wie lo let nich przy jaźni.

UE w Ka to wi cach w od po wie dzial ny i pro -
fe sjo nal ny spo sób pro wa dzi ba da nia na uko we
oraz kształci ka drę o wy so kich kwa li fi ka cjach
z za kre su eko no mii, za rządza nia, fi nan sów, lo -
gi sty ki, ad mi ni stra cji oraz in for ma ty ki i ko mu -
ni ka cji. Ja ko wspól no ta aka de mic ka utożsa mia -
my się z dy na micz nie roz wi ja jącym się
re gio nem i oto cze niem, ofe ru jąc ucze nie przez
ca łe ży cie oraz wspie ra jąc przed siębior czość,
biz nes i sek tor pu blicz ny. Je ste śmy uczel nią
otwar tą na współpra cę między na ro do wą i eks -
perc ką. Two rzy my spo łecz ność opar tą
na wspól nych war to ściach i za ufa niu, umożli -

wia my wy rów ny wa nie szans i prze ciw dzia ła my
wszel kim for mom wy klu cze nia. 

Pro fe sjo na lizm: za pew nia my wy so ki po ziom
wie dzy i kom pe ten cji na szym stu den tom, wy ko -
rzy stu jąc no wo cze sne na rzędzia oraz tech no lo -
gie; dba my o ciągły i od po wie dzial ny roz wój za -
wo do wy na szej ka dry; mo der ni zu je my
in fra struk tu rę i do sto so wu je my się do in dy wi du -
al nych po trzeb na szych in te re sa riu szy.

In no wa cyj ność: an ga żu je my się w in no wa -
cyj ne ba da nia, od kry wa nie no wej wie dzy, jej roz -
po wszech nia nie, a przede wszyst kim two rze nie
z niej uży tecz nej war to ści; roz wi ja my cen tra do -
sko na ło ści na uko wej oraz stre fy dla na uki i dy -
dak ty ki; ofe ru je my atrak cyj ne for my kształce nia,
przy czy nia jąc się do twór cze go i zrów no wa żo -
ne go roz wo ju re gio nu oraz świa ta.

Otwar tość: po szu ku je my no wych idei i po -
my słów oraz am bit nych wy zwań, sta wia jąc
na różno rod ność oraz ela stycz ność w dzia ła niu;
na szym ce lem jest po sze rza nie wie dzy oraz
współdzie le nie się osiągnięcia mi.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to centrum życia studencko-naukowo-biznesowego. 

Uniwersytet
Ekonomiczny

w Katowicach
KONTAKT:

1 Maja 50
40-287 Katowice

e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl 

facebook:
UniwersytetEkonomicznywKatowicach

instagram:
uekatowice

ue.katowice.pl

Współpra ca: funk cjo nu je my w re gio nie pod -
le ga jącym dy na micz nej trans for ma cji, ini cju je my
i współtwo rzy my part ner skie oraz stra te gicz ne
re la cje z in te re sa riu sza mi z kra ju i za gra ni cy; oce -
nia my się przez pry zmat suk ce sów na szych part -
ne rów, pra cow ni ków oraz stu den tów.

Za an ga żo wa nie: włącza my się w pra ce
na rzecz roz wo ju re gio nu i kra ju, ak tyw nie
wspie ra my roz wój istot nych spo łecz nie przed -
sięwzięć oraz li czy my się z gło sem oto cze nia;
przy czy nia my się do bu do wy spo łe czeństwa
wie dzy przy go to wa ne go do ży cia w szyb ko
zmie nia jącym się oto cze niu oraz cy fro wym świe -
cie otwar tym na wy zwa nia zie lo nej go spo dar ki.

Wrażli wość: je ste śmy świa do mi po trzeb oto cze -
nia i prze ciw dzia ła my wszel kim for mom wy klu cze -
nia; wspie ra my roz wój po staw oby wa tel skich, je ste -
śmy etycz ni i trans pa rent ni w swo ich dzia ła niach.

Bo ga ta ofer ta edu ka cyj na, wy so ki po -
ziom kształce nia oraz wspa nia ła spo łecz -
ność, to na sze atu ty! Po staw na swo ją
edu ka cję i wspa nia łych lu dzi. Do łącz do Nas!
#wybieramUE

Misja UE Katowice  oparta jest 
          na sześciu wartościach

CZY WIESZ, ŻE:
• kończąc UE Ka to wi ce otrzy mu jesz pre sti żo wy dy -

plom re no mo wa nej uczel ni pu blicz nej,
• je śli je steś lau re atem olim pia dy na szcze blu cen tral -

nym u nas masz za gwa ran to wa ne miej sce na stu diach 
• po sia da my pro gram tu to rin gu aka de mic kie go dla naj -

zdol niej szych ma tu rzy stów,
• mo żesz otrzy mać sty pen dium na uko we Rek to ra dla

stu den tów za wy so ką śred nią,

• masz możli wość re ali zo wa nia swo ich pa sji, przy UE
Ka to wi ce dzia ła kil ka na ście kół na uko wych, or ga ni -
za cji stu denc kich, fe no me nal ny ZPiT „Si le sia nie” oraz
do stoj ny Chór UE,

• ofe ru je my sty pen dia na stu dia i prak ty ki za gra nicz ne
np. Era smus+ na po nad 500 part ner skich uczel -
niach/fir mach na ca łym świe cie,

• po sia da my roz bu do wa ną in fra struk tu rę, w tym no wo -
cze sną bi blio te kę, sa le mul ti me dial ne, ba sen, si łow nię

• je ste śmy świet nie sko mu ni ko wa ni, za rów no ko mu -
ni ka cja miej ska, jak i dro gi szyb kie go ru chu są od da -
lo ne o pa rę mi nut, a do te go po sia da my bez płat ny
par king

• u nas mo żesz się uczyć 2 języ ków ob cych na po zio mie
biz ne so wym (stu dia pierw sze go i dru gie go stop nia
na kie run kach pro wa dzo nych w języ ku an giel skim)

• a je śli będziesz po trze bo wać chwi li re lak su to ofe ru -
je my stre fę wy po czyn ku i dar mo we Wi -Fi.
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UEK jest no wo cze sną uczel nią z tra dy cja mi
sięga jący mi 1925 ro ku. Nie prze rwa nie od bli -
sko stu lat, wier nie re ali zu je mi sję wska za ną
przez swo ich za ło ży cie li: Re rum co gno sce re
cau sas et va lo rem (Po zna wać przy czy ny i war -
to ści rze czy), kształcąc ser ca i umy sły ko lej nych
po ko leń zna ko mi tych spe cja li stów.

Wi zy tów ką Uczel ni jest sze ro ka ofer ta kie run -
ków i spe cjal no ści, któ ra wy cho dzi na prze ciw za -
po trze bo wa niom ryn ku pra cy. W Uni wer sy te cie
Eko no micz nym w Kra ko wie pro wa dzo ne jest
kształce nie w for mie sta cjo nar nej i nie sta cjo nar -

nej, któ re od by wa się w ra mach trzech ko le giów:
Ko le gium Eko no mii, Fi nan sów i Pra wa, Ko le gium
Go spo dar ki i Ad mi ni stra cji Pu blicz nej oraz Ko le -
gium Na uk o Za rządza niu i Ja ko ści. Dzia łal ność
na uko wa Uczel ni obej mu je sze ro ki ob szar na uko -
wo -ba daw czy, miesz czący się w 5 dys cy pli nach:
eko no mia i fi nan se, geo gra fia spo łecz no -eko no -
micz na i go spo dar ka prze strzen na, na uki o po li -
ty ce i ad mi ni stra cji, na uki praw ne oraz na uki o za -
rządza niu i ja ko ści. Stu den ci ma ją do wy bo ru
licz ne ścieżki ka rie ry do stęp ne w ra mach wie lu
cie ka wych, in no wa cyj nych kie run ków. Nie któ re

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pierwsza pod względem wielkości uczelnia ekonomiczna w Polsce. Biorąc pod
uwagę wszystkie typy dostępnych studiów kształci około 13 000 studentów. Od momentu powstania mury UEK opuściło
już ponad 150 000 absolwentów. Uniwersytet współpracuje z ok. 200 uczelniami z całego świata, dzięki czemu studenci
mogą wybierać spośród licznych programów wymian, staży i praktyk zagranicznych oraz zdobywać podwójne dyplomy. 

Uniwersytet
Ekonomiczny

w Krakowie

KONTAKT:
Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Tel: 12 293 57 00

uek.krakow.pl

z nich pro wa dzo ne są ra zem z przed sta wi cie la mi
świa ta biz ne su, in ne z ko lei umożli wia ją zdo by cie
po dwój nych dy plo mów, od by cie płat nych sta ży,
a cza sem wręcz gwa ran tu ją za trud nie nie za raz
po za kończe niu stu diów.

Ważną ro lę w roz wo ju Uczel ni od gry wa
współpra ca z part ne ra mi za rów no kra jo wy mi, jak
i za gra nicz ny mi. Ma to wpływ na do sko na le nie
i uno wo cze śnia nie dy dak ty ki, oraz na pod no sze -
nie po ten cja łu ba daw cze go. Uni wer sy tet Eko no -
micz ny w Kra ko wie ak tyw nie współpra cu je
z ok. 200 ośrod ka mi za gra nicz ny mi. Po Uni wer -
sy te cie War szaw skim jest dru gą uczel nią w Pol -
sce pod względem licz by stu den tów re ali zu jących
część stu diów w za gra nicz nych uczel niach.

W dzia łal no ści Uczel ni bar dzo du ży ak cent
kła dzie my na re ali za cję tzw. trze ciej mi sji uczel -
ni, a więc od po wie dzial ność spo łecz ną. Jed nym
z głów nych dzia łań po dej mo wa nych w tym za -
kre sie jest re ali za cja pro gra mu UEK Od po wie -
dzial ny, w ra mach któ re go funk cjo nu ją 3 pod -
pro gra myy: Sztu ka na UEK, UEK Po ma ga,
Roz wój Spo łecz ny i Eko lo gia. Więcej o trze ciej
mi sji uczel ni prze czy tać można na stro nie: 
od po wie dzial ny.uek.kra kow.pl

Rerum cognoscere 
        causas et valorem

CZY WIESZ, ŻE:
• UEK ofe ru je po nad 30 kie run ków stu diów w języ -

ku pol skim i an giel skim, 120 kie run ków stu diów po -
dy plo mo wych, a tak że pre sti żo we stu dia MBA
w Kra kow skiej Szko le Biz ne su Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Kra ko wie.

• Wśród re kru tu jących się na UEK w ro ku aka de mic -
kim 2022/23 zna la zły się oso by z aż 44 kra jów,
w tym m.in. z: Ukra iny, Bia ło ru si, Ka zach sta nu, Ni -
ge rii, Mo zam bi ku, Ro sji, Tur cji, Wiet na mu, Afga ni -
sta nu, Azer bej dża nu, Al gie rii, Bra zy lii, Czech, Kon -
go, Mon go lii, Sło wa cji, Ru mu nii, Włoch, Zim ba bwe,
In dii, Ja maj ki, Je me nu, Ja po nii czy Bir my.

• Za jęcia od by wa ją się głów nie na te re nie uni wer sy -
tec kie go kam pu su, znaj du jące go się w cen trum mia -
sta, za le d wie kil ka mi nut pie szo od Dwor ca Głów -
ne go.

• We dług wy ni ków te go rocz nej re kru ta cji, ogło szo -
nych 14 lip ca br., na stu dia sta cjo nar ne pierw sze go
stop nia oraz jed no li te ma gi ster skie, apli ko wa ła re -
kor do wa licz ba kan dy da tów – po nad 1000 osób
więcej niż w la tach po przed nich.

• Jak wy ni ka z ba dań lo sów stu den tów i ab sol wen tów,
pro wa dzo nych od 2010 ro ku przez Aka de mic kie
Cen trum Ka rie ry, aż 85% stu den tów UEK znaj du je
pra cę już w trak cie stu diów.
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Dzia ła my od 1947 ro ku i od wie lu po ko leń je -
ste śmy jed ną z naj częściej wy bie ra nych uczel ni
eko no micz nych w Pol sce. To za słu ga na szej ka dry
i pro gra mów na ucza nia, ale też kli ma tycz ne go
„mia stecz ka uni wer sy tec kie go” z praw dzi we go
zda rze nia. Nasz kam pus mie ści się w naj zie leńszej
dziel ni cy Wro cła wia, nie opo dal cen trum – od Ryn -
ku i Dwor ca Głów ne go dzie li nas od le głość bez -
płat ne go prze jaz du ro we rem miej skim, a wszyst -
kie ćwi cze nia i wy kła dy od by wa ją się w jed nym
miej scu, w po bli żu znaj du ją się tak że aka de mi ki
i ba sen, więc czas po między za jęcia mi można po -
święcić na od po czy nek lub sport, nie do jaz dy.

W 2022 ro ku kie ru nek lo gi sty ka na Uni wer sy -
te cie Eko no micz nym we Wro cła wiu po now nie
zo stał uzna ny za naj lep szy w Pol sce! Co więcej,
utrzy ma li śmy po zy cję li de ra w ran kin gu Per spek -
tyw w ob sza rze kie run ków in ży nier skich.

U nas mo żesz wy brać, czy chcesz stu dio wać stan -
dar do wo, czy ra czej w ra mach In dy wi du al ne go Pro -
gra mu Stu diów. Brzmi nie źle? Do czy taj do końca
i po dej mij świa do mą de cy zję o swo jej przy szło ści!

LUDZIE
Stu den ci – oso by ta kie jak Ty; Two je ró wie -

śnicz ki i ró wie śni cy, któ rzy przy je cha li do nas
z różnych stron Pol ski, a tak że z za gra ni cy. Wspól -
nie roz wi nie cie skrzy dła, no we pa sje i zna jo mo -
ści. Z na szą ka drą aka de mic ką wy kształcisz się
i zdo będziesz wie dzę, zgłębia jąc in te re su jące te -
ma ty i ważne za gad nie nia bez stre su. Dzia ła jąc
w or ga ni za cjach stu denc kich lub ko łach na uko -
wych, na uczysz się re ali zo wać du że pro jek ty i za -
rządzać – tak że swo ją przy szło ścią. Ra zem z Gre -
en Te amem mo żesz za an ga żo wać się w dzia ła nia
pro eko lo gicz ne i sze rzyć świa do mość na te mat
eko lo gicz ne go sty lu ży cia. 

KAMPUS
Nasz kli ma tycz ny, za to pio ny w zie le ni kam pus

dzie li od Ryn ku – ser ca mia sta – za le d wie 30 mi nut
spa ce rem. Tu taj znaj dziesz wszyst ko, cze go po -
trze bu jesz. Kwiet na łąka i fo od truc ki to nie wszyst -
kie atrak cje na sze go kam pu su. Po za bu dyn ka mi dy -
dak tycz ny mi na te re nie UEW mo żesz od wie dzić

Zastanawiasz się nad studiami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu? Oto lista powodów, dlaczego warto
wybrać właśnie tę uczelnię! 

Uniwersytet
Ekonomiczny

we Wrocławiu
KONTAKT:

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. 71 368 09 82

e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl

ue.wroc.pl

Cen trum Sy mu la cji Pro ce sów Biz ne so wych, by
prze nieść się w wir tu al ny świat ryn ko wy i po znać
spe cy fi kę po ten cjal nych przy szłych sta no wisk.
W inQUBE – Uni wer sy tec kim In ku ba to rze Przed -
siębior czo ści do wiesz się, jak za ło żyć start -up i na -
uczysz się za rządzać wła sną fir mą. Na sza 4-piętro -
wa bi blio te ka za pew ni ci do stęp do 460 000
książek i cza so pism, a tak że możli wość sko rzy sta -
nia z kom pu te ra w ka bi nie do ci chej pra cy. 

WYDARZENIA
Już od wie lu lat z na sze go kam pu su w każdy

dłu gi week end ma jo wy star tu je Au to Stop Ra ce,
naj więk szy na świe cie wy ścig au to sto po wy, wy -
my ślo ny i or ga ni zo wa ny przez stu den tów UEW.
To u nas – pod czas Eko no ma liów – ba wi się ca ły
mło dy Wro cław i oko li ce. Na kam pu sie za grasz
w ko szy ków kę, po słu chasz kon cer tów i spo tkasz
wie le cie ka wych osób. Wspól nie zor ga ni zu je my
do rocz ny Bal Uni wer sy te tu Eko no micz ne go i kul -
to wy pro jekt Adap ciak, czy li obóz ada pta cyj ny dla
no wo przy jętych.

Wybierając dobrą uczelnię    
        WYGRYWASZ PRZYSZŁOŚĆ
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CZY WIESZ, ŻE:
• Pod pi sa li śmy De kla ra cję Spo łecz nej Od po wie dzial no -

ści Uczel ni i za war li śmy po ro zu mie nie z Cli ma te Re ali -
ty Pro ject, zo bo wiązu jąc się do przej ścia na od na wial -
ne źró dła ener gii do 2030 ro ku. 

• Ko cha my zwie rzęta! Stu den ci UEW stwo rzy li por tal
uła twia jący pro ces ad op cyj ny ko tów i psów. 

• Za in sta lo wa li śmy 117 pa ne li fo to wol ta icz nych na da chu
aka de mi ka oraz wła sny czuj nik ja ko ści po wie trza – ak -
tu al ny od czyt spraw dzisz na na szej stro nie in ter ne to wej.

• Po sta wi li śmy 4 ule, w któ rych obec nie miesz ka bli -
sko 280 000 pszczół z ła god ne go dla lu dzi ga tun ku Kra -
in ka Skle nar G10. Od wie dza ją nas tak że mo ty le, waż-
ki i bie dron ki oraz wie wiór ki i je że. 

• Ma my już 2 źró dełka wo dy pit nej – dzięki po idełkom
na te re nie uczel ni na wy sy pi ska nie tra fia na wet
do 3 000 000 bu te lek rocz nie!

• Ogra ni cza my zu ży cie ener gii na różne spo so by – po -
nad 100 drzew ro snących na kam pu sie UEW co ro ku
fil tru je oko ło 2,8 t za nie czysz czeń, za stępu jąc 500 kli -
ma ty za to rów.

http://www.ue.wroc.pl/
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Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie to
wio dąca uczel nia eko no micz na w Pol sce, a tak że
je den z naj lep szych uni wer sy te tów o tym pro fi lu
w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Ma za so -
bą 115 lat tra dy cji – jej mi sją od po cząt ku by ło
kształto wa nie li de rów przy szło ści. To tu taj wy kła -
da ją naj lep si pol scy i za gra nicz ni spe cja li ści w dzie -
dzi nie fi nan sów, eko no mii oraz za rządza nia. Stu -
den ci uczęsz cza ją na wy kła dy i za jęcia se mi na ryj ne
pro wa dzo ne przez do świad czo nych prak ty ków
ży cia go spo dar cze go, łączących pra cę dy dak tycz -
ną z ak tyw no ścią w biz ne sie i ad mi ni stra cji. 

SGH W RANKINGACH
W opu bli ko wa nym w czerw cu 2022 r. ran kin -

gu mie sięcz ni ka „Per spek ty wy” SGH po raz ko -
lej ny zo sta ła uzna na za naj lep szą uczel nię
eko no micz ną w kra ju. Nu me rem 1 w Pol sce
jest kie ru nek fi nan se i ra chun ko wość w SGH, eko -
no mia i za rządza nie to kie run ki, któ re za jęły miej -
sce dru gie. W ran kin gu uwzględ nia jącym po zy cję
ab sol wen tów Szko ły Głów nej Han dlo wej w War -
sza wie na ryn ku pra cy, uczel nia po now nie oka za -

ła się li de rem – we dług te go ran kin gu ab sol wen ci
SGH ra dzą so bie na nim naj le piej ze wszyst kich. 

Z ko lei w IV edy cji ran kin gu „Rzecz po spo li tej”,
uwzględ nia jącym ja kość na ucza nia, umiędzy na ro -
do wie nie, ka rie ry ab sol wen tów oraz po ten cjał
na uko wy, SGH czwar ty raz z rzędu za jęła 1. miej -
sce. Dwa pro gra my ma gi ster skie SGH zna la zły się
w świa to wej czo łów ce ran kin gu dzien ni ka „The
Fi nan cial Ti mes”. W pu bli ka cji FT po chwa lo no
tak że ofer tę między na ro do wą uczel ni. 

START DO MIĘDZYNARODOWEJ
KARIERY

Dy plom SGH jest gwa ran cją bar dzo do brze
płat nej pra cy. We dług „The Fi nan cial Ti mes”,
SGH osiągnęła naj wyższy wzrost płac ab sol -
wen tów po uzy ska niu dy plo mu (122%) w glo -
bal nym ran kin gu naj lep szych szkół biz ne so -
wych. Co raz więcej pre ze sów du żych firm
w Pol sce, to ab sol wen ci na szej uczel ni. Szko ła
Głów na Han dlo wa w War sza wie przy kła da też
ogrom ną wa gę do kształce nia twór ców star tu -
pów. Są oni przy go to wy wa ni do tej dzia łal no -

CZY WIESZ, ŻE…
• Po sia da my dwie naj ważniej sze akre dy ta cje przy zna -

wa ne uczel niom biz ne so wym na świe cie: EQUIS,
AMBA.

• Ja ko je dy ni w Pol sce na le ży my do sto wa rzy sze nia
CEMS – naj lep sze go na świe cie alian su uczel ni biz -
ne so wych, part ne rów kor po ra cyj nych i spo łecz nych.

• SGH na le ży do kon sor cjum Eu ro pej skie go Uni -
wer sy te tu Na uk Spo łecz nych CIVICA, obej mu -
jące go pre sti żo we uczel nie eu ro pej skie. CIVICA
ofe ru je stu den tom i pra cow ni kom in no wa cyj ne, po -
nadna ro do we możli wo ści w za kre sie edu ka cji, ba -
dań i za an ga żo wa nia oby wa tel skie go, ze szcze gól -
nym na ci skiem na in no wa cje cy fro we.

• SGH to nie tyl ko re no ma i pre stiż. Na si stu den ci py -
ta ni, co kie ro wa ło ich de cy zją o wy bo rze uczel ni,
naj częściej wska zu ją na ja kość kształce nia, opty mal -
ne możli wo ści roz wo ju i wa gę dy plo mu, któ ry od lat
jest gwa ran cją suk ce su na kra jo wym i między na ro -
do wym ryn ku pra cy.

Co wyróżnia SGH na tle innych szkół wyższych w Polsce i dlaczego właśnie z tą uczelnią warto związać swoje plany
edukacyjne i zawodowe? O czym warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni, która spełni twoje
oczekiwania i ambicje?

kształtuje liderów

Szkoła Główna
Handlowa

w Warszawie

KONTAKT:
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

facebook.com/SGHWarsaw
 #kierunekSGH

sgh.waw.pl

• WIODĄCA UCZELNIA 
EKONOMICZNA W POLSCE

ści przez naj wy bit niej szych spe cja li stów w tej
dzie dzi nie. Uczel nia za pew nia też do bry start
do ka rie ry między na ro do wej. Stu den ci ma ją
możli wość wy jaz du do po nad 300 uczel ni part -
ner skich na ca łym świe cie, a tak że uzy ska nia
tzw. „po dwój ne go dy plo mu”, czy li dy plo mu
SGH oraz wy bra nej za gra nicz nej uczel ni part -
ner skiej w to ku stu diów ma gi ster skich. Z szan -
sy stu dio wa nia w ra mach „Pro gra mu Po dwój -
ne go Dy plo mu” ko rzy sta rocz nie kil ka dzie siąt
osób. Na stu diach I i II stop nia stu den ci uczą się
dwóch wy bra nych języ ków. Lek to ra ty w SGH
do sko na le przy go to wu ją do zdo by cia cer ty fi ka -
tu z języ ka biz ne so we go lub ogól ne go na naj -
wyższym po zio mie za awan so wa nia.

INDYWIDUALNY PLAN ZAJĘĆ
SGH za pew nia ela stycz ność w pla no wa niu za -

jęć. Stu den ci sa mi wy bie ra ją go dzi ny oraz pro -
wa dzących, z któ ry mi chcą mieć wy kła dy lub
ćwi cze nia. W ten spo sób sprzy ja my roz wo jo wi
oso bi ste mu stu den tów i po ma ga my im w łącze -
niu na uki z prak ty ką za wo do wą.
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Uni wer sy tet Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz ny
w Sie dl cach od po nad 50 lat zaj mu je ważne
miej sce na aka de mic kiej ma pie Pol ski. W tym
cza sie swo je lo sy z sie dlec ką uczel nią związa ło
ok. 80 tys. osób, a ona, krok po kro ku sta wa ła
się li czącym ośrod kiem na uko wym, ar ty stycz -
nym i kul tu ro twór czym, a przede wszyst kim
nie kwe stio no wa nym li de rem edu ka cji w re gio -
nie. Dziś dum nie mó wi my – Uni wer sy tet,
a Sie dl ce sta ły się mia stem uni wer sy tec kim.
W ofer cie Uni wer sy te tu są 44 kie run ki stu -
diów, w tym 6 w języ ku an giel skim. Wśród
nich pro po zy cje dla każde go z po pu lar nych
dzie dzin na uki tj. hu ma ni stycz ne, spo łecz ne,
ści słe, przy rod ni cze, rol ni cze i me dycz ne wy -
bie ra ją kan dy da ci z ca łej Pol ski. Za 3 la ta mu ry
UPH opusz czą pierw si praw ni cy. Z po wo dze -
niem kształci przy szłe pie lęgniar ki, ra tow ni ków
me dycz nych i ko sme to lo gów, ale to nie wy -
star cza wła dzom Uni wer sy te tu i wie le wska -
zu je na to, że wkrót ce w sie dlec kich szpi ta lach
i przy chod niach po ja wią się le ka rze z dy plo -
mem UPH. Od 2020 ro ku funk cję Rek to ra
Uni wer sy te tu pełni prof. dr hab. Mi ro sław Min -
ki na, któ ry za py ta ny na po cząt ku ka den cji
o pla ny na przy szłość od po wia dał, że chce, aby
uczel nia by ła roz po zna wal ną mar ką nie tyl ko
w re gio nie i pod kre ślał, że „Oxford też nie jest
w Lon dy nie”. To praw da. Cam brig de też nie
mie ści się w sto li cy Wiel kiej Bry ta nii.

Na no wych stu den tów cze ka 5 no wych
możli wo ści m.in. kie ru nek o pro fi lu prak tycz -

nym ana li za da nych, bez pie czeństwo 
między na ro do we, go spo dar ka od pa da mi
i re cyc ling i in stru men tal na ana li ty ka che -
micz na. Ru szy ła re kru ta cja na stu dia II stop nia
na kie run ku sztu ki pla stycz ne. 

Aby uła twić swo im stu den tom wej ście na
ry nek pra cy, w pro gra mach stu diów oprócz
wie dzy teo re tycz nej znaj du je my kom po nent
prak tycz ny, wy po sa ża jący w kom pe ten cje
i umie jęt no ści nie zbęd ne w ży ciu za wo do -
wym. Wie lu na uczy cie li po sia da do świad cze -
nia prak tycz ne, łącząc dzia łal ność na uko wą
i za wo do wą m.in. w różnych sek to rach biz ne -
su, pla ców kach służby zdro wia czy in sty tu -
cjach bez pie czeństwa. Stu den ci ma ją do dys -
po zy cji świet nie wy po sa żo ne pra cow nie,

Innowacyjne kierunki, programy stypendialne i szansa na rozwój.

Uniwersytet
Przyrodniczo-

-Humanistyczny
w Siedlcach 

KONTAKT:
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2

tel. 25 643 19 15
e-mail: dydaktyk@uph.edu.pl

facebook.com/Uniwersytet.Siedlce

youtube.com/c/Uniwersytet
PrzyrodniczoHumanistycznywSiedlcach

uph.edu.pl

spe cja li stycz ne la bo ra to ria, sa lę kon cer to wą,
stu dio na grań, pra cow nię fo to gra fii, wir tu al ną
strzel ni cę, Cen trum Sy mu la cji Me dycz nych
oraz Rol ni czą Sta cję Do świad czal ną w Za wa -
dach. Stu den ci uczest ni czą w pro jek tach pod -
no szących ich umie jęt no ści, w ra mach któ rych
ma ją szan sę wziąć udział w cer ty fi ko wa nych
szko le niach. 

Stu den ci przy jezd ni mo gą li czyć na za kwa te -
ro wa nie w aka de mi kach przy ul. 3 Ma ja 49
i na kam pu sie przy ul. Żyt niej 17/19.

Wszyst kim, któ rzy znaj du ją się w trud nej sy -
tu acji ma te rial nej rów nież przy słu gu je pra wo
ubie ga nia się o sty pen dium so cjal ne, a za osią-
gnięcia na uko we, spor to we i ar ty stycz ne otrzy -
mu ją sty pen dium rek to ra.

UPH  ...to więcej niż studia

CZY WIESZ, ŻE:
• Po za jęciach na stu den tów cze ka ją Ko ła na uko we,

Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, Aka de mic kie Cen trum
Spor tu i Re kre acji i za jęcia w Chó rze Aka de mic kim.
Na wy dzia łach po ja wi ły się przy ja zne stre fy stu den -
ta, gdzie można od po cząć, coś zjeść, zro bić kse rów -
kę lub po pro stu po być ze so bą. Trwa rów nież grun -
tow na mo der ni za cja klu bu stu denc kie go PeHa,
któ ry od mie ni się nie do po zna nia, jed no cze śnie na -
wiązu jąc do swo jej pięk nej hi sto rii. Nie wie le uczel -
ni w kra ju mo że się po chwa lić wła snym Ośrod kiem
Jeździec kim, UPH tak. 

• To praw da, że Sie dl ce są naj mniej szym mia stem, 
któ re ma swój Uni wer sy tet, ale pa trząc jak się roz -
wi ja, mo że my się po zbyć kom plek sów i być z nie -
go dum ni.

• Uni wer sy tec ka przy go da w Sie dl cach nie mu si się
kończyć na ma gi ster ce. Na chcących roz wi jać się na -
uko wo cze ka Szko ła Dok tor ska, któ ra kształci dok -
to ran tów w 4 dzie dzi nach: na uki hu ma ni stycz ne,
spo łecz ne, rol ni cze, ści słe i przy rod ni cze i w 6 dys -
cy pli nach: hi sto ria, na uki o bez pie czeństwie, na uki
bio lo gicz ne, na uki che micz ne, rol nic two i ogrod nic -
two, zoo tech ni ka i ry bac two. War to przy po mnieć,
że Uni wer sy tet był pierw szą w kra ju uczel nią
in te gra cyj ną. Wie lu stu den tów z nie pełno spraw no -
ścia mi od mie ni ło swo je ży cie, po dej mu jąc stu dia
w Sie dl cach. Obec nie re ali zo wa ny jest pro jekt „Uni -
wer sy tet MAXI”, w ra mach któ re go stu den ci ze spe -
cjal ny mi po trze ba mi, będą mo gli ko rzy stać z naj no -
wo cze śniej szych roz wiązań tech no lo gicz nych,
a uczel nia będzie w pełni do stęp na dla każde go.
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Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu
ofe ru je aż 28 kie run ków stu diów (w tym
3 po an giel sku), po dzie lo nych na 5 wy dzia łach. 

Znaj dzie cie u nas kie run ki przy rod ni cze,
bio lo gicz ne, żyw no ścio we, rol ni cze oraz
in ży nie ryj no – tech nicz ne. W ran kin gu Per -
spek tyw sto imy na po dium wśród wszyst kich
uczel ni o tym pro fi lu, a w ran kin gu kie run ków
naj lep sze miej sca zaj mu ją na uki o żyw no ści,
zoo tech ni ka, we te ry na ria oraz geo de zja
i kar to gra fia. Uczel nia suk ce syw nie się roz -
wi ja, dzięki cze mu bie rze udział w kon kur sie
o ty tuł uczel ni ba daw czej. Na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym we Wro cła wiu wy kła da naj -
lep sza ka dra pod względem dy dak tycz nym,
ale rów nież na uko wym. Uczel nia sta wia za -
rów no na teo rię, jak i praktykę, któ ra
przy go tu je Cię do pod jęcia pra cy tuż po, al bo
na wet jesz cze pod czas stu diów. UPWr to
uczel nia ze sta tu sem Uni wer sy te tu Eu ro pej -
skie go. To nie tyl ko du ży pre stiż oraz szan sa
na umiędzy na ro do wie nie kie run ków stu diów,

ale i współpra cę na uko wą oraz wy mia nę
stu den tów. 

Je ste śmy wio dącą uczel nią pod względem
kie run ków rol ni czych, a na szą no wo ścią jest
Agro in ży nie ria. Po znasz tu, czym jest rol nic -
two 4.0, zdo będziesz wie dzę z au to ma ty ki, ro -
bo ty ki oraz naj now szych tech no lo gii. Będziesz
miał możli wość od być cer ty fi ko wa ne szko le nia
w za kre sie BHP oraz będziesz mógł brać udział
w spotkaniach, tar gach i wy jaz dach bran żo -
wych. Pro gra my ob li cze nio we i gra ficz ne oraz
eko no micz ne po dej ście do przed siębiorstw
związa nych z dzia łal no ścią rol ni czą, nie będą Ci
ob ce. Po stu diach cze ka Cię sze ro ki wa chlarz
możli wo ści związa nych z za trud nie niem
w miej scach, ta kich jak: go spo dar stwa rol ne,
biu ra pro jek to we, punk ty dys try bu cji sprzętu
rol ni cze go, ser wi sy ma szyn rol ni czych, di le rzy
po jaz dów, in sty tu cje do rad cze i za rządza jące
związa ne z rol nic twem, sek to ry związa ne
z prze cho wy wa niem i dys try bu cją pło dów oraz
pro duk tów rol nych. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych uczelni przyrodniczo – technologicznych w Polsce!  

Uniwersytet
Przyrodniczy 

we Wrocławiu

KONTAKT:
Plac Grunwaldzki 24a

50-363 Wrocław

Tel: +48 71 320 10 75

rekrutacja@upwr.edu.pl

upwr.edu.pl

Uni wer sy tet Przy rod ni czy to nie tyl ko szan -
sa na zdo by cie cen nej wie dzy, ale rów nież
na za war cie war to ścio wych zna jo mo ści. Mo -
żesz do łączyć do jed ne go z wie lu kół na uko -
wych, a na wet spró bo wać swo ich sił w ze spo -
le pie śni i tańca „Je dli niok”, któ ry za ist niał już
na ryn ku świa to wym. Te go ro dza ju ak tyw ność
w cza sie stu diów po sze rzy nie tyl ko CV, ale
przede wszyst kim Two je ho ry zon ty. 

 W czerw cu bie żące go ro ku ru szy ła re -
kru ta cja na no wy kie ru nek Bio eco no my,
współtwo rzo ny wraz z Po li tech ni ką Wro cław -
ską, pro wa dzo ny w języ ku an giel skim.
Po ukończe niu go, sta niesz się wła ści cie lem
dy plo mu obu uczel ni! Kie ru nek jest od po -
wie dzią na bie żące pro ble my (m.in. wy twa -
rza nie zbyt wie lu od pa dów), do któ rych 
roz wiązań bra ku je wy kwa li fi ko wa nych spe cja -
li stów. Do dat ko wo będziesz miał oka zję
do pod szli fo wa nia języ ka an giel skie go,
któ ry umożli wi Ci zdo by cie pra cy także
za gra ni cą. 

War to zwró cić uwa gę na in ne stu dia wspól -
ne, rów nież pro wa dzo ne w języ ku an giel skim,
jed nak na II stop niu, czy li Fo od Tech no lo gy.
Trwa ją 3 se me stry, a je den z nich od by wa się
w Hisz pa nii na Mi gu el Hernández Uni ver -
si ty of El che (UMH). Po ich ukończe niu 
zdo będziesz dwa dy plo my, a sa mo stu dio wa -
nie będzie fa scy nu jącą przy go dą oraz war to -
ścio wym do świad cze niem. 

MAMY zielone pojęcie

CZY WIESZ, ŻE:
• Świet nym kie run kiem dla osób za in te re so wa nych
zdro wym sty lem ży cia jest Ży wie nie czło wie ka
i die te ty ka, po któ rej można pra co wać, między in ny -
mi, ja ko die te tyk. Na tym kie run ku stu den ci zy sku ją
wie dzę z za kre su od po wied nie go i ra cjo nal ne go ży -
wie nia czło wie ka, do sto so wa ne go do je go kon dy cji fi -
zycz nej i zdro wot nej. W pra cy die te ty ka trze ba prze -
cież wie dzieć, jak do brać od po wied nią die tę, nie tyl ko
dla osób zdro wych, ale też dla dia be ty ków, osób 

cier piących na nie to le ran cje po kar mo we, czy osób
po różne go ro dza ju za bie gach. 
Znaj du jące się w pro gra mie stu diów przed mio ty 
tech no lo gicz ne po zwa la ją stu den tom po zy skać pod -
sta wo wą wie dzę do ty czącą pro duk cji i prze twa rza nia
żyw no ści. Umożli wia ją rów nież zdo by cie ogól nej 
wie dzy na te mat eta pów pro duk cji, prze cho wy wa nia,
dys try bu cji oraz wy ko rzy sta nia żyw no ści w ży wie niu
in dy wi du al nym i zbio ro wym. 
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De fi niu je nas POWER – czy li klu czo we war -
to ści uczel ni: Pa sja, Od wa ga, Współpra ca,
Em pa tia i Rze tel ność. 

ZESPÓŁ MEDYCZNY
Opie ka nad pa cjen tem to pra ca ze spo ło wa,

dla te go Uni wer sy tet Me dycz ny we Wro cła wiu
kształci spe cja li stów z dzie sięciu za wo dów me -
dycz nych. Pra cow ni kiem sys te mu ochro ny zdro -
wia zo sta niesz po dej mu jąc stu dia na kie run kach: 
• pie lęgniar stwo, 
• po łożnic two, 
• ra tow nic two me dycz ne, 
• ana li ty ka me dycz na, 
• far ma cja, 
• fi zjo te ra pia, 
• die te ty ka, 
• kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny,
• kie ru nek le kar ski, 
• zdro wie pu blicz ne. 

Ni gdy nie sły sza łeś o zdro wiu pu blicz nym?
To in ter dy scy pli nar ny kie ru nek do star cza jący
wszech stron nej wie dzy z za kre su funk cjo no -

wa nia sys te mu opie ki zdro wot nej i bu do wa nia
ka pi ta łu zdro wot ne go spo łe czeństwa. Łączy
wie dzę z za kre su na uk me dycz nych, spo łecz -
nych i hu ma ni stycz nych.

DYDAKTYKA
Prak tycz ną na ukę stu den ci roz po czy na ją

w pra cow niach na uki za wo du, la bo ra to riach
i no wo cze snym Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej.
Wszyst kie wy kła dy od by wa ją się on li ne, a se -
mi na ria i ćwi cze nia na ży wo.

ZAJĘCIA KLINICZNE
Stu den ci UMW zdo by wa ją wie dzę prak tycz -

ną w bez po śred nim kon tak cie z pa cjen tem
w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Kli nicz nym (naj -
więk szym w re gio nie), Aka de mic kiej Po li kli ni -
ce Sto ma to lo gicz nej oraz we współpra cu jących
z uczel nią ośrod kach lecz ni czych. 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
Szczy ci my się ak tyw ną spo łecz no ścią stu -

denc ką – na UMW dzia ła nie mal 120 or ga ni za -

Razem tworzymy przyszłość medycyny. Zostań ekspertem w 1 z 10 zawodów medycznych poszukiwanych na rynku pracy.
Ucz się dzięki nowoczesnym technologiom i w kontakcie z pacjentami.

Uniwersytet
Medyczny 

im. Piastów
Śląskich 

we Wrocławiu

umw.edu.pl

cji stu denc kich. Po zwa la ją roz wi jać się na uko -
wo, spor to wo, ar ty stycz nie i spo łecz nie. Da je -
my tak że możli wość wy jaz du do in ne go mia sta
(Mo stum) oraz za gra ni cę (Era smus+ i umo wy
bi la te ral ne).

WSPARCIE MATERIALNE
Stu den tom za pew nia my miej sca w Do mach

Stu denc kich „Ju bi lat ka” i „Bliźniak” ulo ko wa -
nych w zie lo nej oko li cy, 15 mi nut spa ce rem
od Kam pu su Kli ni ki. Udo stęp nia my też wspar -
cie fi nan so we w po sta ci sty pen diów: rek to ra,
so cjal ne go i dla stu den tów z nie pełno spraw no -
ścia mi.

WROCŁAW MIASTO SPOTKAŃ
Wro cław to tęt niące ży ciem no wo cze sne,

do brze sko mu ni ko wa ne mia sto aka de mic kie.
Od stu le ci łączy się tu wie le kul tur. Atrak cyj -
ne nie tyl ko dla tu ry stów, ale i dla osób z in -
nych części Pol ski i z za gra ni cy po szu ku jących
no wych możli wo ści edu ka cyj nych czy za wo -
do wych. 

Zdrowa DAWKA WIEDZY

CZY WIESZ, ŻE:
• Przy szłe pie lęgniar ki, po łożne i le ka rze uczą się w no -

wo cze snych Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej. Sy mu la to -
ry po tra fią wy da wać dźwięki, sy mu lo wać od dy cha nie,
puls, a nie któ re na wet re ak cję źre nic na świa tło.

• W przy go to wa niu jest rów nież cen trum sto ma to lo gii
przed kli nicz nej, gdzie stu den ci będą mo gli pra co wać
na sy mu la to rach. 

• Ra tow ni cy Me dycz ni ma ją szan sę uczyć się z wy ko rzy -
sty wa niem wir tu al nej rze czy wi sto ści – m.in. przyj mo -
wać śmi gło wiec LPR czy se gre go wać ran nych w zda -
rze niach ma so wych.

• Ma my wy jąt ko wo ak tyw ną spo łecz ność stu denc ką. Po -
nad 6 000 na szych stu den tów uczest ni czy w dzia ła niu
nie mal 120 or ga ni za cji stu denc kich, z cze go po nad 100
to Stu denc kie Ko ła Na uko we.

• Je ste śmy na pre sti żo wej Li ście Szan ghaj skiej. Od ze szłe go
ro ku w głów nym ze sta wie niu i w dzie dzi nie zdro wia pu -
blicz ne go, nie co dłu żej w dzie dzi nie me dy cy ny kli nicz nej. 

• Ma my opi nię uczel ni z pro stu denc ką at mos fe rą.
• 1 z 2 na szych kam pu sów, zło żo ny z XIX-wiecz nych ce -

gla nych kli nik ma nie zwy kła at mos fe rę. Zdo by waj wie -
dzę opar tą na do wo dach na uko wych w oto cze niu ro -
dem z po wie ści o szko le ma gii i cza ro dziej stwa. 
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ABSOLWENCI NA
RYNKU PRACY 22%

UCZELNI 
NIEPUBLICZNYCH
metodologia

RANKING 
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UMIĘDZY-
NARODOWIENIE 
STUDIÓW 13%

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 18%

INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁRACA 
Z GOSPODARKĄ 7%

PRESTIŻ 10%

SIŁA NAUKOWA 30%

PRESTIŻ 10%

• Oce na przez ka drę aka de mic ką – licz ba
wska zań da nej uczel ni w ba da niu an kie to wym
wśród ka dry aka de mic kiej (pro fe so ro wie bel we -
der scy i dok to rzy ha bi li to wa ni, któ rzy uzy ska li ty -
tuł lub sto pień w ostat nich pięciu la tach). W ba da -
niu nie uwzględ nia się gło sów od da nych
na uczel nie będące pod sta wo wym miej scem pra -
cy re spon den tów. Ba da nie – prze pro wa dzo ne
w kwiet niu i ma ju 2022 r., me to dą CAWI, w roz -
bi ciu na trzy gru py (uczel nie aka de mic kie, uczel nie
nie pu blicz ne i pu blicz ne uczel nie za wo do we) – re -
ali zu je Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy” (10%)

ABSOLWENCI 
NA RYNKU PRACY 22%

• Eko no micz ne lo sy ab sol wen tów – wskaźnik
od zwier cie dla jący po zy cję ab sol wen tów da nej
uczel ni na ryn ku pra cy – we dług ogól no pol skie -
go ba da nia Eko no micz ne Lo sy Ab sol wen tów
prze pro wa dza ne go przez MNiSW z wy ko rzy -
sta niem da nych ZUS (wy ni ki ba da nia z lat 2015-
2019). Wskaźnik uwzględ nia dwa pa ra me try ba -
da nia: za rob ki ab sol wen tów w od nie sie niu
do za rob ków w po wie cie za miesz ka nia i za trud -
nial ność ab sol wen tów – mie rzo ną ry zy kiem
bez ro bo cia na tle sto py bez ro bo cia w po wie cie
za miesz ka nia, a tak że wpro wa dza ko ry gu jący
wskaźnik pro cen tu ab sol wen tów ob jętych sys -
te mem ELA (czy li za re je stro wa nych w ZUS), co
jest istot ne ze względu na cha rak ter ryn ku ab -
sol wen ta w różnych dzie dzi nach (22%)

SIŁA NAUKOWA 30%

• Oce na pa ra me trycz na – su ma wa żo nych
ocen pa ra me trycz nych nada nych po szcze gól -
nym jed nost kom uczel ni pod czas ostat niej pa -
ra me try za cji prze pro wa dza nej przez KEJN (li -
czo na jak współczyn nik Yi w al go ryt mie
do ta cji). Źró dło: KEJN i POL-on (8%)

Ran king Uczel ni Nie pu blicz nych 2022Ran king Uczel ni Nie pu blicz nych Per -
spek ty wy 2022 uwzględ nia nie pu blicz ne szko ły wyższe, któ re ma ją upraw nie -
nia do pro wa dze nia stu diów co naj mniej II stop nia lub jed no li tych ma gi ster -
skich, mia ły mi ni mum dwa rocz ni ki ab sol wen tów, wzięły udział w ba da niu
an kie to wym (nie do ty czy uczel ni nie pu blicz nych z upraw nie nia mi dok tor ski mi)
oraz łącz nie stu diu je w nich mi ni mum 200 stu den tów stu diów sta cjo nar nych
i nie sta cjo nar nych.

• Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne – li czo ne ja ko su -
ma upraw nień ha bi li ta cyj nych po sia da nych
przez uczel nię. Źró dło: POL-on (7%)

• Upraw nie nia dok tor skie – li czo ne ja ko su ma
upraw nień dok tor skich po sia da nych przez
uczel nię. Źró dło: POL-on (6%)

• Na sy ce nie ka dry oso ba mi o naj wyższych
kwa li fi ka cjach – wskaźnik zde fi nio wa ny ja ko
licz ba ka dry aka de mic kiej na uczel ni ze stop -
niem dr hab. lub ty tu łem prof. w od nie sie niu
do ogól nej licz by ka dry aka de mic kiej uczel ni.
Źró dło: POL-on (5%)

• Roz wój ka dry wła snej – wskaźnik zde fi nio -
wa ny ja ko licz ba ty tu łów i stop ni na uko wych
uzy ska nych przez pra cow ni ków uczel ni w la -
tach 2020 i 2021 (prof. z wa gą 2,0, dr hab. z wa -
gą 1,5 oraz dr z wa gą 1,0) w sto sun ku do prof.,
dr hab. i dr za trud nio nych w uczel ni na eta cie.
Źró dło: POL-on (4%) 

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 18%

• Do stęp ność ka dry dla stu den tów – licz ba
na uczy cie li aka de mic kich za trud nio nych na eta -
cie (dr z wa gą rów ną 1,4; dr hab. z wa gą 1,7;
prof. z wa gą 2,0) w sto sun ku do licz by stu den -
tów tzw. prze li cze nio wych (stu den ci stu diów
sta cjo nar nych uwzględ nie ni z wa gą 1,0; stu -
den ci stu diów nie sta cjo nar nych z wa gą 0,6).
Źró dło: POL-on (10%)

• Akre dy ta cje – wskaźnik mie rzo ny licz bą po sia -
da nych przez uczel nię ak tu al nych akre dy ta cji
i cer ty fi ka tów między na ro do wych, ważnych
akre dy ta cji PKA z oce ną wy różnia jącą (przy zna -
wa nych do 2018 ro ku) oraz cer ty fi ka tów do sko -
na ło ści kształce nia (przy zna wa nych przez PKA
obec nie). Źró dło: ba za PKA oraz ba zy między na -
ro do wych agen cji akre dy ta cyj nych (5%)

• Różno rod ność ofer ty kształce nia na stu -
diach ma gi ster skich – su ma pro wa dzo nych
kie run ków II stop nia i jed no li tych ma gi ster skich
w sto sun ku do licz by pro wa dzo nych kie run ków
stu diów I stop nia i jed no li tych ma gi ster skich.
Źró dło: POL-on (3%)

INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁRACA 
Z GOSPODARKĄ 7%

• Efek tyw ność po zy ski wa nia ze wnętrz nych
środ ków fi nan so wych – śred nia su ma środ ków
fi nan so wych na ba da nia i roz wój po zy ska nych
w la tach 2020/2021 w od nie sie niu do ogó łu
pra cow ni ków za an ga żo wa nych w dzia łal ność
ba daw czo -wdro że nio wą. Źró dło: POL-on i an -
kie ta uczel ni – da ne ze spra woz da nia PNT S1
(5%)

• Stu dia po dy plo mo we – licz ba słu cha czy stu -
diów po dy plo mo wych w ro ku aka de mic -
kim 2020/2021. Źró dło: An kie ta Uczel ni (2%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 13%

• Pro gra my stu diów w języ kach ob cych
– wskaźnik li czo ny ja ko su ma pro gra mów stu -
diów pro wa dzo nych w języ kach ob cych w ro -
ku akad. 2020/21. Źró dło: POL-on (3%)

• Stu diu jący w języ kach ob cych – wskaźnik
mie rzo ny licz bą stu den tów stu diu jących w ję-
zy kach ob cych w ro ku akad. 2020/21 w od nie -
sie niu do ogó łu stu den tów. Źró dło: POL-on
(3%)

• Stu den ci cu dzo ziem cy – licz ba stu den tów
ob co kra jow ców w pro por cji do ogól nej licz by
stu den tów. Uwa ga: uczel nie, któ re ma ją wskaź-
nik umiędzy na ro do wie nia co naj mniej 30 pro -
cent, uzy ska ją mak sy mal ną licz bę punk tów. Źró -
dło: POL-on (3%)

• Na uczy cie le aka de mic cy z za gra ni cy – licz -
ba pra cow ni ków aka de mic kich cu dzo ziem ców
w sto sun ku do ogól nej licz by pra cow ni ków aka -
de mic kich. Źró dło: POL-on (1%)

• Wie lo kul tu ro wość śro do wi ska stu denc kie -
go – licz ba kra jów, z któ rych w ro ku
akad. 2020/21 po cho dzi ło mi ni mum pięciu stu -
den tów cu dzo ziem ców. Źró dło: POL-on (1%)

• Wy mia na stu denc ka (wy jaz dy) – licz ba stu -
den tów wy jeżdża jących w ra mach wy mia ny za -
gra nicz nej na co naj mniej 3 mie siące, w ostat -
nim spra woz da wa nym ro ku, w pro por cji
do ogól nej licz by stu den tów. Źró dło: POL-on
(1%)

• Wy mia na stu denc ka (przy jaz dy) – licz ba stu -
den tów przy jeżdża jących w ra mach wy mia ny za -
gra nicz nej na co naj mniej 3 mie siące, w ostat nim
spra woz da wa nym ro ku, w pro por cji do ogól nej
licz by stu den tów. Źró dło: POL-on (1%)



To, co wy różnia Koźmińskie go na tle in nych
uczel ni, to wy jąt ko wa at mos fe ra i au ten tycz -
na tro ska o każde go stu den ta. Pra cow ni cy
ad mi ni stra cyj ni dba ją nie tyl ko o for mal ną stro -
nę re kru ta cji i prze bie gu stu diów, ale też o ka -
rie rę za wo do wą stu den tów i ab sol wen tów, po -
ma ga jąc w zna le zie niu pra cy i za ła twie niu
prak tyk, tak że za gra ni cą. Uczel nia wspie ra stu -
den tów także w sy tu acjach kry zy so wych. 

Pa nu je tu nie po wta rzal na i na tu ral na chęć
dąże nia do suk ce su, ale po przez etycz ne
współza wod nic two oraz wła sną pra cę i mo ty -
wa cję. Do ty czy to za rów no ka dry na uko wej,
któ ra pro wa dzi pro jek ty ba daw cze ze zna ny mi
uni wer sy te ta mi, ta ki mi jak Ha rvard, MIT, jak
i stu den tów. Ci ostat ni często już na stu diach
za kła da ją wła sne biz ne sy, a dzia ła jący na uczel -
ni in ku ba tor przed siębior czo ści – Ko zmin ski
Bu si ness Hub wspie ra stu denc kie star tu py
w zdo by wa niu fun du szy i za pew nia mło dym
przed siębior com pro fe sjo nal ne do radz two
i men to ring.

Ko ła na uko we da ją stu den tom nie ogra ni czo -
ne możli wo ści roz wi ja nia pa sji na uko wych. Tu
tak że nie bra ku je suk ce sów – zwy cięstwa ze -
spo łów stu denc kich ALK w między na ro do -
wych za wo dach biz ne so wych i praw ni czych.
Ab sol wen ci o ugrun to wa nych za in te re so wa -
niach na uko wych mo gą kon ty nu ować na ukę
na stu diach dok to ranc kich.

Stu den ci Koźmińskie go spraw dza ją się też
w spor to wej ry wa li za cji. Bio rą udział w Aka de -
mic kich Mi strzo stwach Pol ski, często sta jąc
na naj wyższym stop niu po dium, kwa li fi ku jąc się
do za wo dów między na ro do wych, a na wet ka -
dry olim pij skiej. 

Wy so ka po zy cja Koźmińskie go w między na -
ro do wych ran kin gach „Fi nan cial Ti mes” (1
miej sce wśród uczel ni biz ne so wych w Eu ro -
pie Środ ko wo -Wschod niej) to uko ro no wa nie
re ali zo wa nej od 30 lat li nii pro gra mo wej i ak tyw -
no ści w między na ro do wej wy mia nie aka de mic -
kiej. Uczel nia prze strze ga Ce lów Zrów no wa -
żo ne go Roz wo ju. Wpro wa dzi ła licz ne
roz wiąza nia przy ja zne dla oto cze nia. Re du ku je
zu ży cie ener gii i wo dy, zre zy gno wa ła z pla sti ko -
wych opa ko wań, a na da chu bu dyn ku pro wa dzi
wła sną pa sie kę. Jej spo łecz ność prze strze ga za -
sad rów ne go trak to wa nia, a między na ro do we
śro do wi sko stu den tów, po cho dzących z 80 kra -
jów, funk cjo nu je w opar ciu o to le ran cję i sza cu -

Absolwenci Koźmińskiego pracują jako menedżerowie, finansiści i prawnicy. Prowadzą własne firmy, startupy, fundacje 
w kraju i za granicą. Niezależnie od tego, czy są liderami u szczytu kariery, fachowcami w korporacjach czy
wolontariuszami, łączy ich jedno – zmieniają świat na lepszy z pełnym zaangażowaniem, kreatywnością i etyczną postawą.

Uczelnia dla tych, co ZMIENIAJĄ ŚWIAT

KONTAKT:
ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75

e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl
www.facebook.com/kozminski

instagram.com/kozminskiuniversity

• W TOP 3 UCZELNI
EKONOMICZNYCH W POLSCE

• NAJLEPSZA UCZEL NIA 
NIE PU BLICZ NA

Akademia
Leona

Koźmińskiego

nek dla różno rod no ści. Na kam pu sie za sto so wa -
no również roz wiąza nia ar chi tek to nicz ne i tech -
nicz ne dla osób z nie pełno spraw no ścia mi. Koź-
miński jest je dy ną pol ską uczel nią, któ ra zna la zła
się w między na ro do wym ze sta wie niu Uczel ni
Po zy tyw ne go Wpły wu (PIR) i uzy ska ła akre -
dy ta cję w tym za kre sie (BSIS).

Aka de mia prze szła spraw nie trans for ma cję
cy fro wą, dzięki cze mu za jęcia od by wa ją się sta -
cjo nar nie, w sa lach wy kła do wych, na od le głość
lub w try bie mie sza nym. No wo cze sne tech no lo -
gie chmu ro we wspie ra ją pro ces dy dak tycz ny
i roz wój wy mia ny na uko wej. Stu den ci ma ją bez -
płat ny do stęp do pro gra mów Mi cro soft, ko rzy -
sta ją z La bo ra to rium Blo om ber ga, bi blio te ki,
w tym cy fro wych ser wi sów na uko wych i spe cja -
li stycz nych, zwłasz cza praw ni czych i fi nan so wych.

Wszyst ko to słu ży so lid nej edu ka cji po zwa -
la jącej zdo być wy kształce nie na wy so kim, eu -
ro pej skim po zio mie i uzy skać dy plom ce nio -
ny przez pra co daw ców na ca łym świe cie. 

CZY WIESZ, ŻE...
• Koźmiński od po nad 10 lat jest w TOP 3 pol skich

uczel ni eko no micz nych w ran kin gu „Per spek tyw”
oraz nie prze rwa nie od 23 lat zwy cięża w ran kin gu
uczel ni nie pu blicz nych.

• Po sia da 3 naj ważniej sze akre dy ta cje przy zna wa ne
naj lep szym szko łom biz ne su na świe cie: AACSB,
EQUIS i AMBA.

• Stu den ci Koźmińskie go mo gą wy je chać na wy mia -
nę między na ro do wą. Do wy bo ru jest po nad 200
uczel ni na 6 kon ty nen tach.

• Mo żesz wy brać stu dia pro wa dzo ne wspól nie
z uczel nia mi part ner ski mi z Wiel kiej Bry ta nii, Fran -
cji, Por tu ga lii, Ir lan dii, Hong kon gu i Bra zy lii i uzy -
skać rów no cze śnie dwa dy plo my.
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Aka de mia WSB za jęła rów nież 2. miej sce
w kra ju w gru pie kry te riów bio rących pod uwa -
gę Umiędzy na ro do wie nie, gdzie oce nia ne są
m.in. pro gra my stu diów w języ kach ob cych, stu -
diu jący w języ kach ob cych, stu den ci cu dzo ziem -
cy, na uczy cie le aka de mic cy z za gra ni cy, wy mia -
na stu denc ka oraz wie lo kul tu ro wość
śro do wi ska stu denc kie go. 
Li der wśród uczel ni 
nie pu blicz nych w Pol sce

Aka de mia WSB jest li de rem kształce nia
w kra ju i wo je wódz twie śląskim. Aż 7 kie run -
ków z sze ro kiej i zróżni co wa nej ofer ty Uczel ni
zna la zło się w ści słej czo łów ce Ran kin gu, a zde -
cy do wa na więk szość z nich za jęła 1. miej sce
w kra ju. 
•Bez pie czeństwo na ro do we – nr 2 wśród

uczel ni w Pol sce.
•Za rządza nie – nr 2 wśród uczel ni nie pu -

blicz nych oraz nr 1 wśród uczel ni nie pu blicz -
nych woj. śląskim.

•Pe da go gi ka – nr 1 wśród uczel ni nie pu blicz -
nych oraz nr 1 wśród uczel ni nie pu blicz nych
w woj. śląskim.

•Trans port – nr 1 wśród uczel ni nie pu blicz -
nych oraz nr 1 wśród uczel ni nie pu blicz nych
w woj. śląskim.

•In for ma ty ka (stu dia ma gi ster skie) – nr 1
wśród uczel ni nie pu blicz nych oraz nr 1 wśród
uczel ni nie pu blicz nych w woj. śląskim.

•Fi zjo te ra pia – nr 1 wśród uczel ni nie pu blicz -
nych oraz nr 1 wśród uczel ni nie pu blicz nych
w woj. śląskim.

•Ra tow nic two me dycz ne – nr 1 wśród
uczel ni nie pu blicz nych w woj. śląskim.
Aka de mia WSB zo sta ła do ce nio na tak że

w ka te go rii „Ab sol went na ryn ku pra cy” oraz
„pod względem licz by pu bli ka cji na uko wych. 
Prak tycz ne i no wo cze sne 
me to dy kształce nia 

– Aka de mia WSB sta wia na in no wa cje, dla te go
wdra ża no wo cze sne me to dy dy dak tycz ne, tj. pro -

3. miej sce wśród uczel ni nie pu blicz nych w Pol sce! Aka de mia WSB po raz ko lej ny zna la zła się na po dium pre sti żo we go Ran -
kin gu Szkół Wyższych – Per spek ty wy 2022 i jest je dy ną spo za War sza wy, któ ra uzy ska ła tak wy so ką po zy cję w ze sta wie niu. 

Akademia 
WSB

KONTAKT:
ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 00

e-mail: info@wsb.edu.pl

facebook.com/wsb.dg
Instagram: akademia.wsb

wsb.edu.pl

blem ba sed le ar ning, pro blem so lving, de sign thin -
king oraz tu to ring aka de mic ki. Uczel nia wy ko rzy -
stu je tak że wir tu al ną i roz sze rzo ną rze czy wi stość
w edu ka cji. Stu den ci mo gą ko rzy stać między in ny -
mi z wir tu al nej sy mu la cji me dycz nej po zwa la jącej
na wy ko ny wa nie czyn no ści ra tun ko wych na wir tu -
al nych pa cjen tach czy sy mu la to ra sta ro ści umożli -
wia jące go wcie le nie się w ro lę oso by star szej, cier -
piącej na za bu rze nia wzro ku i słu chu. 

Uczel nia pro mu je spe cjal no ści stu diów, któ re
od po wia da ją na po trze by pra co daw ców oraz przy -
go to wu ją do za wo dów, któ re po ja wią się w przy -
szło ści, np. In te li gent ne sys te my prze twa rza nia
da nych i Da ta Scien ce, Clo ud Com pu ting czy Ana -
li tyk da nych biz ne so wych. Po nad to w Aka de mii
WSB pro wa dzo ny jest pro gram „3 dni stu diu -
jesz, 2 dni pra cu jesz” umożli wia jący stu den tom
zdo by wa nie do świad cze nia na ryn ku pra cy już
od pierw sze go se me stru stu diów sta cjo nar nych
– mó wi dr hab. Zdzi sła wa Dac ko -Pi kie -
wicz, prof. AWSB, Rek tor Aka de mii WSB. 

TWÓJ ROZWÓJ – nasze doświadczenie

CZY WIESZ, ŻE... 
•Aka de mia WSB po sia da kam pu sy w 5 mia stach: Dą-

bro wa Gór ni cza, Cie szyn, Kra ków, Ol kusz, Ży wiec
•Uczel nia po sia da upraw nie nia do nada wa nia stop -

nia dok to ra ha bi li to wa ne go oraz stop nia dok to -
ra w 4 dys cy pli nach na uko wych: na uki o za rządza -
niu i ja ko ści, pe da go gi ka, na uki o bez pie czeństwie,
in ży nie ria lądo wa i trans port.

•W ofer cie Aka de mii WSB są 22 kie run ki stu -
diów I, II stop nia oraz 220 spe cjal no ści stu diów, 2
kie run ki du al ne (lo gi sty ka, in for ma ty ka), 5 kie run -
ków stu diów w języ kach ob cych oraz 100 kie run -
ków stu diów po dy plo mo wych i MBA,

•Aka de mia WSB wy pro mo wa ła 82 dok to rów i dok -
to rów ha bi li to wa nych, a tak że 50 tys. ab sol wen -
tów stu diów I, II stop nia i stu diów po dy plo mo wych

•Co 3 stu dent za gra nicz ny stu diu jący w wo je wódz -
twie śląskim kształci się w Aka de mii WSB,
a w Uczel ni stu diu je 2283 stu den tów za gra nicz -
nych z po nad 64 kra jów

•Aka de mia WSB otrzy ma ła 13 po zy tyw nych akre dy -
ta cji Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej, w tym 2 oce ny
wy różnia jące oraz 2 między na ro do we akre dy ta cje
ja ko ści CEEMAN IQA, EUR-ACE® La bel (KAUT)

 Justyna Haberka - Studentka Psychologii w biznesie, Miss Małopolski 2020
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Edu ka cja w WSEiZ opie ra się nie tyl ko
na prze ka zy wa niu wie dzy teo re tycz nej, ale
na pro fe sjo nal nym przy go to wa niu do wy ko ny -
wa nia przy szłe go za wo du, co wy ni ka z umie jęt -
no ści prak tycz nych ka dry, wpły wu pra co daw ców
na pro fi le kształce nia, no wo cze snych pro gra -
mów stu diów i ja ko ści na ucza nia zgod nej ze
stan dar da mi eu ro pej ski mi.

W WSEiZ pro wa dzi my 11 kie run ków stu diów:
Ar chi tek tu ra (I° i II°), Ar chi tek tu ra Kra jo bra -
zu (I° i II°), Ar chi tek tu ra Wnętrz (I° i II°), Bu -
dow nic two (I° i II°), Wzor nic two (I°), Ochro -
na Śro do wi ska (I° i II°), Zdro wie Pu blicz ne (I°),
Za rządza nie (I°) Za rządza nie i In ży nie ria Pro -
duk cji (I° i II°), Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn
(I°) oraz In for ma ty ka (I°). No wo ścią w ofer cie edu -
ka cyj nej WSEiZ są stu dia dru gie go stop nia na kie -

Fu tu re Wy dzia łów Ar chi tek tu ry i Wy dzia -
łów Bu dow nic twa” mie sięcz ni ka Bu il der.

W ce lu ści słe go po wiąza nia pro gra mów
stu diów ze zmie nia jącym się ryn kiem pra -
cy, in ten syw nie współpra cu je my z oto cze niem
go spo dar czym, pro wa dzi my ba da nia wska zu ją-
ce na ocze ki wa nia pra co daw ców, mo ni to ru je my
lo sy za wo do we ab sol wen tów oraz or ga ni zu je my
Tar gi Pra cy. Przed sta wi cie li pra co daw ców
– prak ty ków biz ne su, ar chi tek tów, ka drę
za rządza jącą re no mo wa nych firm za pra sza -
my tak że na spo tka nia, wy kła dy i warsz ta ty,
na któ rych prze ka zu ją stu den tom swo je do -
świad cze nia za wo do we.

Dys po nu je my wła sną, usy tu owa ną w cen trum
War sza wy ba zą dy dak tycz no -ad mi ni stra cyj ną,
w któ rej znaj du ją się pro fe sjo nal nie wy po sa żo -
ne, spe cja li stycz ne pra cow nie i la bo ra to ria.
W no wo cze śnie za adap to wa nym bu dyn ku
przy ul. Ol szew skiej 12 znaj du je się sie dzi ba
Uczel ni wraz z ad mi ni stra cją, któ ra ra zem
z miesz czącym się w po bli żu kom plek sem bu -
dyn ków przy ul. Rej ta na 16 two rzy cen trum dy -
dak tycz no -ad mi ni stra cyj ne WSEiZ. Część za jęć
prak tycz nych od by wa się rów nież w Te re no wej
Sta cji Ochro ny Przy ro dy i Kra jo bra zu.

W WSEiZ sta wia my nie tyl ko na wie dzę, ale
kreu je my zo rien to wa nych na roz wój przed -
siębior czych, kom pe tent nych lu dzi z pa sją!

run kach Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu i Bu dow nic two
oraz stu dia po dy plo mo we Aran ża cja Wnętrz.

Stu den ci ma ją możli wość zdo by cia ty tu łu: in -
ży nie ra, in ży nie ra ar chi tek ta, li cen cja ta, a tak że
na sze ściu kie run kach stu diów – ma gi stra in ży -
nie ra, lub ma gi stra.

Wy dział Ar chi tek tu ry WSEiZ – ja ko je dy ny
na uczel ni nie pu blicz nej w War sza wie i je den
z kil ku w Pol sce – uzy skał upraw nie nia do pro -
wa dze nia stu diów II stop nia na kie run ku Ar chi tek -
tu ra. Ab sol wen ci kończą więc stu dia z ty tu łem
ma gi stra in ży nie ra ar chi tek ta, nie zbęd nym do zdo -
by cia pełnych upraw nień ar chi tek to nicz nych nie
tyl ko w Pol sce, ale tak że w kra jach Unii Eu ro pej -
skiej! Nasz Wy dział Ar chi tek tu ry jest też, ja -
ko je dy ny wśród uczel ni nie pu blicz nych, lau -
re atem pre sti żo wej na gro dy „Top 10 for the

CZY WIESZ, ŻE... 
• Wg da nych z sys te mu „ELA” ab sol wen ci WSEiZ

pierw szą pra cę znaj du ją w mie siąc, a śred nia
ich za rob ków jest znacz nie wyższa niż ab sol -
wen tów wie lu uzna nych uczel ni.

• W WSEiZ dzia ła ją Ra dy Pra co daw ców, któ re do ra -
dza ją nam jak naj le piej przy go to wać stu den -
tów do pra cy za wo do wej.

• Stu den ci WSEiZ bio rą udział w re al nych pro jek tach
re ali zo wa nych przez przed siębior ców.

• Biu ro Ka rier WSEiZ wspie ra stu den tów i ab sol wen -
tów w zna le zie niu pra cy oraz w za ło że niu wła snej

dzia łal no ści go spo dar czej or ga ni zu jąc Tar gi Pra cy,
szko le nia i warsz ta ty pod no szące umie jęt no ści
ra dze nia so bie na ryn ku pra cy.

• „Pro jekt od A do Z – po ra dy prak ty ków” to
prze strzeń, w któ rej wie dzą i do świad cze niem ze
stu den ta mi dzie lą się ab sol wen ci WSEiZ. 

• W Ga le ria WSEiZ or ga ni zu je my wy sta wy prac za -
przy jaźnio nych z Uczel nią twór ców, wy kła dow -
ców, ab sol wen tów i stu den tów wspie ra jąc ich
edu ka cję i twór czy roz wój. Two je pra ce tak że mo -
gą się tam zna leźć!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do
wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia,
nowoczesnych programów studiów i jakości nauczania zgodnej ze standardami europejskimi.

WSEiZ...czas na Twój 
     najlepszy wybór!

Wyższa Szkoła
Ekologii 

i Zarządzania
w Warszawie

KONTAKT:
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

tel. 22 825 80 34/35 
e-mail: rektorat@wseiz.pl

wseiz.pl

• PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI
•ROZWOJOWE SPECJALNOŚCI

•DOŚWIADCZONA KADRA 
•WYDZIAŁOWE RADY PRACODAWCÓW

•LATA NA RYNKU EDUKACYJNYM
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swo im doświad cze niem, wy kra cza jąc po za in for -
ma cje do stępne w pod ręczni kach. 

W od po wie dzi na po trze by ryn ku uczel nia
uru cho mi ła no we spe cjal ności. Na Eko no mii
– stu diach I stop nia są to: Zie lo na Go spo dar -
ka/Gre en Eco no my, Eko no mi ka trans por tu i lo -
gi sty ki oraz Biz nes e -com mer ce, a na stu -
diach II stop nia – Między na ro do wa po li ty ka
go spo dar cza, Eko no mia go spo dar ki cy fro wej
oraz Eko no mi ka trans por tu i lo gi sty ki. Na Za rzą-
dza niu też są no wo ści – na stu diach li cen cjac kich
– Za rządza nie cy ber bez pie czeństwem w biz ne -
sie, a na ma gi ster skich – Za rządza nie mar ke tin -
giem i sprze da żą w fir mach po łu dnio wo ko re ań-
skich. Stu dia in for ma tycz ne I stop nia wzbo ga ci ły
się zaś o spe cjal no ści: In ży nie ria two rze nia gier
kom pu te ro wych oraz Sztucz na in te li gen cja i jej
za sto so wa nia w in ży nie rii. W ofer cie stu diów
ma gi ster skich zna la zła się do dat ko wo Ana li -
za i in ży nie ria da nych. No wą spe cjal no ścią na kie -
run ku Bez pie czeństwo na ro do we jest na to miast
Cy ber bez pie czeństwo. 

Stu dia on li ne – ela stycz ność i wy go da
Vi stu la jest li de rem w za kre sie pro fe sjo nal nie

przy go to wa nych stu diów on li ne, któ re gwa ran -
tu ją bez pie czeństwo i wy go dę. Ma w tym ob sza -
rze wie lo let nie do świad cze nie. Po sia da wła sną
plat for mę e -le ar nin go wą i go to we ma te ria ły mul -
ti me dial ne, sta le szko li ka drę i in ten syw nie pra -
cu je nad me to dy ką na ucza nia na od le głość. 

ni w ka te go rii „Ab sol went na ryn ku pra cy”. To
do sko na ły wy nik, któ ry wska zu je, że ab sol wen -
ci uczel ni ra dzą so bie do sko na le i świet nie za ra -
bia ją. Świad czy też o si le i ener gii Vi stu li, w któ -
rej znaj dziesz bo ga tą ofer tę stu diów w try bie
sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym oraz on li ne. 

Uzna nie Ka pi tu ły ran kin gu Per spek ty wy 2022
zy ska ły tak że po szcze gól ne kie run ki pro wa dzo -
ne przez AFiB Vi stu la. Sto sun ki między na ro do -
we otrzy ma ły naj wyzṡze no ty wsŕod́ uczel ni nie -
pu blicz nych. Wy so kie oce ny ze bra ły tak że:
Eko no mia, In for ma ty ka, Fi lo lo gia an giel ska oraz
Fi nan se i ra chun ko wość z akre dy ta cją ACCA.

Spe cja li za cje na mia rę
przy szłych po trzeb

Pro gra my stu diów w Vi stu li zo sta ły za pro jek -
to wa ne we współpra cy z oto cze niem spo łecz -
no -go spo dar czym. W pro ce sie na ucza nia bio rą
udział prak ty cy biz ne su, dy plo ma ci i wy bit ni ana -
li ty cy, kto ́rzy chętnie dzie lą się ze stu den ta mi

CZY WIESZ, ŻE... 
• Vi stu la to uczel nia przy ja zna i do stęp na dla każde go.
• W Ran kin gu Szkół Wyższych Per spek ty -

wy 2022 zaj mu je my 5. miej sce wśród naj lep szych
szkół nie pu blicz nych.

• Kształci my stu den tów ze 100 kra jów.
• W uczel ni dzia ła Kla sa Kon fu cjańska – na uczysz

się chińskie go i opa nu jesz chińską sztu kę wal ki
– wu shu. 

• Nasz Dział Ka rier i Prak tyk za dba o two ją przy -
szłość, po mo że ci na wiązać kon tak ty ze świa tem
biz ne su jesz cze w trak cie stu diów.

• Uczel nia mie ści się tuż przy sta cji me tra Sto kło sy
w War sza wie.

• Dzia ła my w gru pie, w któ rej skład wcho dzą: Szko -
ła Głów na Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la,
Wyższa Szko ła Han dlo wa we Wro cła wiu oraz
Olsz tyńska Szko ła Wyższa.

Aka de mia Fi nan sów i Biz ne su Vi stu la to pre stiż, in no wa cyj ny mo del kształce nia, wy so ki po ziom, orien ta cja na prak ty kę
i wie lo let nie do świad cze nie w pro wa dze niu stu diów on li ne. W bez piecz nych wa run kach da my ci ta ką wie dzę, ja ka jest ci na praw dę
po trzeb na i kwalifikacje, jakich naprawdę poszukują pracodawcy. Przygotujemy cię do przyszłości. 

Aka de mia Fi nan sów i Biz ne su Vi stu la to naj -
star sza z dzia ła jących nie pu blicz nych uczel ni
w Pol sce. Jest między na ro do wą szko łą biz ne su,
któ ra kształci li de rów spo łecz nych. Od 2019 r. jej
fi lią jest Aka de mia im. A. Gieysz to ra w Pułtu sku. 

Mi sją Vi stu li jest jak naj le piej przy go to wać ab -
sol wen tów do przy szłej ka rie ry. Ja ko jed na z nie -
wie lu pol skich uczel ni ma pe łen za kres akre dy -
ta cji ACCA, CEEMAN oraz PMI Glo bal
Ac cre di ta tion Cen ter for Pro ject Ma na ge ment
Edu ca tion Pro grams (GAC). To do wód głębo kie -
go za an ga żo wa nia szko ły w ciągłe do sko na le nie
ja ko ści pro gra mów na ucza nia. 

Vi stu la w czo łów ce 
Ran kin gu Per spek ty wy 2022

Vi stu la śle dzi roz wój Big Da ta, sztucz nej in te -
li gen cji i ro bo ty ki. W Ran kin gu Uczel ni Nie pu -
blicz nych Per spek ty wy 2022 zaj mu je 5. miej sce.
Pla su je się tak że na 1. miej scu wśród uczel ni nie -
pu blicz nych i 6. wśrod́ wszyst kich pol skich uczel -
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FINANSÓW I BIZNESU  

VISTULA
KONTAKT:

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
(150 m od stacji Metro Stokłosy)

Dział Rekrutacji, pok. 28 (parter)
tel. 22 45 72 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

• LICZBA KIERUNKÓW
 STUDIÓW: 23

Uczelnia  GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI
vistula.edu.pl

https://www.vistula.edu.pl/
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So poc ka Aka de mia Na uk Sto so wa nych cie szy
się opi nią jed nej z naj lep szych uczel ni w re gio nie,
co po twier dza ją wy so kie po zy cje w ran kin gach
i kon kur sach. Kształci w za kre sie fi nan sów, biz ne -
su, eko no mii, in ży nie rii pro duk cji i ar chi tek tu ry. 

20-let nie do świad cze nie, two rzy prze strzeń
przy ja zną do na uki, ale rów nież roz wo ju oso bi -
ste go. Ab sol wen ci chwa lą so bie no wo cze sne for -
my kształce nia, wspar cie Aka de mic kie go Biu ra
Ka rier, wy mia ny między na ro do we w ra mach Era -
smus+, dar mo we kur sy i szko le nia, wy so kie sty -
pen dia oraz ela stycz ny sys tem opła ca nia stu diów. 

ZAKORZENIENI W BIZNESIE 
Ko rze nie So poc kiej Aka de mii Na uk Sto so wa -

nych sięga ją przede wszyst kim biz ne su, eko no -
mii oraz fi nan sów i ra chun ko wo ści. Po ukończe -
niu kie run ków na Wy dzia le Eko no mii i Fi nan sów
można sta rać się o cer ty fi kat ACCA – jed ną z naj -
bar dziej pre sti żo wych kwa li fi ka cji fi nan so wych
na świe cie, roz po zna wal ną na wszyst kich kon ty -

nen tach. Uni ka to wy kie ru nek stu diów Bu si ness
and Lan gu ages to po łącze nie stu diów biz ne so -
wo-eko no micz nych z in ten syw ną na uką dwóch
języ ków, da jące możli wość jed nej z trzech ście -
żek dy plo mo wa nia: Fi nan ce and In ter na tio nal Ac -
co un ting, Hu man Re so ur ces Ma na ge ment i In -
ter na tio nal Bu si ness. 

MIŁOŚNICY
PIĘKNA I FUNKCJONALNOŚCI

Wy dział Ar chi tek tu ry, In ży nie rii i Sztu ki sły nie
ze swo jej ofer ty sze ro kie go spek trum kie run ków
ar chi tek to nicz nych i pro jek to wych: Ar chi tek tu -
ra, Ar chi tek tu ra Wnętrz, Ar chi tek tu ra Kra jo bra -
zu, Wzor nic two oraz Za rządza nie i In ży nie ria
Pro duk cji. 

– W ciągu po nad 10-let niej pra cy wy dzia łu uda ło
nam się stwo rzyć miej sce, w któ rym ab sol wen ci ar -
chi tek tu ry ma ją możli wość uzy ska nia pełnych upraw -
nień do wy ko ny wa nia za wo du ar chi tek ta w ca łej Unii
Eu ro pej skiej. Naj bar dziej cie szy, że do łączy li śmy

Sopocka
Akademia Nauk

Stosowanych
KONTAKT:

ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot

tel: (58) 555 83 80
+48 506 474 167 

e-mail: rekrutacja@ssw-sopot.pl

ssw-sopot.pl

do gro na trzech uczel ni nie pu blicz nych w Pol sce, któ -
rych dy plom ma gi stra in ży nie ra ar chi tek ta gwa ran -
tu je pełną uzna wal ność w kra jach UE – mó wi prof.
SANS, dr inż. arch. Grze gorz Pęczek, dzie kan
Wy dzia łu Ar chi tek tu ry, In ży nie rii i Sztu ki. 

O wy so kiej ja ko ści kształce nia na kie run ku Ar -
chi tek tu ra świad czy rów nież ran king zda wal no -
ści na upraw nie nia bu dow la ne Izby Ar chi tek tów
Rzecz po spo li tej Pol skiej. Uczel nia tra fi ła
do TOP 10 w ran kin gu Izby Ar chi tek tów RP,
gdzie zaj mu je 1. miej sce wśród uczel ni nie pu -
blicz nych oraz 6. miej sce w Pol sce. 

Wła dze uczel ni wiążą roz wój z otwar to ścią,
no wo cze sno ścią, em pa tią, so li dar no ścią i eko lo -
gią, bo te war to ści są wpi sa ne w DNA uczel ni
spo łecz nie za an ga żo wa nej. Za ty mi ha sła mi sto ją:
otwar cie na po trze by ryn ku, so lid na ety ka za wo -
do wa, dba łość o śro do wi sko na tu ral ne oraz tro -
ska o zdro wie psy chicz ne stu den tów i różno rod -
ność spo łecz no ści – w SANS kształcą się stu den ci
z wie lu stron świa ta.

Studiuj i pracuj w kurorcie – poznaj 
        Sopocką Akademię Nauk Stosowanych

SANS okiem pra cow ni ków:
•Tu nie ma miej sca na su chą teo rię – wy kła dow cy

SANS to czyn ni za wo do wo prak ty cy, a stu den ci nie
sie dzą w ław kach. Po ga dan ki w sa lach wy kła do wych?
Zda rza ją się, ale po gram re ali zo wa ny jest rów nież
w opar ciu o wy jaz dy stu dyj ne, za jęcia pro jek to we, la -
bo ra to ryj ne, te re no we i ple ne ro we. Wszyst ko w ka -
me ral nej at mos fe rze, dzięki cze mu wy kła dow cy za -
wsze ma ją czas dla stu den tów.

•Po wo ła no Kon went Pra co daw ców, dzięki cze mu moż-
na szli fo wać pro gram stu diów tak, aby był ide al nie
przy sto so wa ny do po trzeb ryn ku pra cy. Prak ty ki za -
wo do we zdo by wa się w re no mo wa nych fir mach kra -
jo wych i między na ro do wych. Uczel nia współpra cu je
z uzna ny mi na ryn ku fir ma mi, ta ki mi jak Ke mi ra, Ar la,
Bay er, Thys sen krupp i DNV.

• Dziś mło dzi lu dzie na stu diach dzien nych są co raz bar -
dziej za in te re so wa ni mo de lem kształce nia opar tym

na za sa dzie prze mien no ści. W od po wie dzi na tę po trze -
bę po wsta ły stu dia du al ne. Stu den ci w trak cie ty go dnia
ma ją 3 dni pra cy i 2 dni na uki, a w week end cie szą się
ży ciem stu denc kim. Ab sol wen ci wy cho dzą nie tyl ko
z dy plo mem, ale i dwu let nim do świad cze niem za wo -
do wym, co da je im prze wa gę na ryn ku pra cy. Wie rzy -
my w work -li fe ba lan ce, dla te go obok dba ło ści o edu -
ka cję du ży na cisk kła dzie my na atrak cyj ne ży cie
stu denc kie. Nad mor skich wspo mnień nic nie prze bi je!
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Sopocka Akademia Nauk Stosowanych ma trzy wydziały, kształci na 10 kierunkach i wielu specjalizacjach. Prowadzi
studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe, których oferta jest modyfikowana co roku w oparciu o zapotrzebowanie
społeczne i gospodarcze. Można tu studiować we wszystkich trybach: dziennie, weekendowo, hybrydowo oraz online. 
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Stu dia w Po wi ślańskiej Szko le Wyższej to stu -
dia re ali zo wa ne, w opar ciu o naj wyższe stan dar -
dy ja ko ści kształce nia, po par te akre dy ta cja mi kra -
jo wy mi, w tym mi ni ste rial ny mi, ale tak że
akre dy ta cja mi i re ko men da cja mi uzna nych in sty -
tu cji akre dy ta cyj nych oraz świa to wej sła wy Uni -
wer sy te tów, będących part ne ra mi Uczel ni. 

Na wszyst kich pro wa dzo nych kie run kach
do kła da my sta rań na naj wyższym po zio mie, aby
STUDENT otrzy mał nie tyl ko wy kształce nie,
ale tak że dzięki sze ro ko pro wa dzo nych pro jek -
tach eu ro pej skich, uzy skał wie le ko rzy ści do -
dat ko wych, ta kich jak cer ty fi ko wa ne szko le nia,
wspar cie fi nan so we w po sta ci płat nych prak tyk,
czy sty pen diów mo ty wa cyj nych. Bar dzo waż-
nym aspek tem i kie run kiem roz wo ju Uczel ni
jest wdra ża nie in no wa cyj nych me tod kształce -
nia, dzięki któ rym na si ABSOLWENCI le gi ty -
mu ją się, bar dzo często, uni ka to wą na ska lę
kra ju i Eu ro py, wie dzą i umie jęt no ścia mi. Zo stał
nam  przy zna ny cer ty fi ka t „Stu dia z Przy szło -
ścią”, któ ry słu ży wy różnia niu naj bar dziej in no -

wa cyj nych, no wo cze snych i war to ścio wych kie -
run ków / pro gra mów stu diów na pol skich
uczel niach, cer ty fi ka t „Wia ry god na Szko ła”,
„Szko ła na me dal” czy „Do bra Szko ła” i wie le
in ny ch, z któ rych je ste śmy nie zmier nie dum ni.

Za jęcia
Pod sta wą do re ali za cji za jęć jest mo del ca se

stu dy (stu dium przy pad ku), któ ry jest jed ną
z naj bar dziej efek tyw nych form na ucza nia. Po -
zwa la on za pa miętać po nad 30% więcej in for -
ma cji niż w trak cie za jęć tra dy cyj nych. Dru gą,
rów nie efek tyw ną for mą kształce nia prak tycz -
ne go jest pro ject -ba sed le ar ning (na ucza nie po -
przez pro jekt). Ta ka me to dy ka kształce nia po -
zwa la na efek tyw ną na ukę, na ukę na kie ro wa ną
na wszech stron ny roz wój stu den ta – je go wie -
dzy, ale przede wszyst kim umie jęt no ści!

Ab sol went
Na sze pro gra my na ucza nia są tak skon stru -

owa ne, aby każdy stu dent z po wo dze niem zna -

Naszym mottem „Wybierz dziś zawód jutra” inspirujemy do mądrych wyborów!, bo studia mają nas rozwijać, a nie tylko
uczyć – warto to przemyśleć!

Powiślańska
Szkoła Wyższa

KONTAKT:
ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 615 13 73 

ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
tel. 58 351 12 85 

ul. Prosta 4, 87-100 Toruń
tel. 539 098 913 

ul. W.Sikorskiego 1, 83-400 Kościerzyna
tel. 883 849 187 

powislanska.edu.pl

lazł za trud nie nie po ukończe niu stu diów – czy
to w Pol sce czy na Świe cie. Ni gdy nie do pu ści -
my aby stu dent, jak po wszech nie na uczel niach
był nu me rem w in dek sie. 

PMCSM
Po wi ślańska zre ali zo wa ła pro jekt utwo rze -

nia Cen trum Sy mu la cji Me dycz nych, fi nan so -
wa ny z fun du szy unij nych, aby stu den ci mo gli
w wa run kach sy mu lo wa nych – na fan to mach
ćwi czyć umie jęt no ści prak tycz ne. Na sze cen -
trum jest wy so ce wy spe cja li zo wa nym, zro bo -
ty zo wa nym la bo ra to rium, w któ rym stu den ci
mo gą od by wać za jęcia prak tycz ne na jak naj -
wyższym po zio mie z za cho wa niem pełne go
bez pie czeństwa. 

Po sia da my fan to my i tre na że ry, któ re emi tu ją
ży we go czło wie ka. Fan to my można pro gra mo -
wać tak, aby ich sztucz ne cia ła od da wa ły da ną
jed nost kę cho ro bo wą, przy czym można tak że
wy wo ły wać okre ślo ne symp to my cho ro bo we
już w trak cie pra cy stu den ta.

UCZELNIA NA MIARĘ XXI wieku

CZY WIESZ, ŻE:
…za spra wą naj now szych tech no lo gii stu dent ma moż-
li wość wy bo ru cza su, miej sca, at mos fe ry oraz in dy wi -
du al ne go tem pa na uki – brzmi faj nie, praw da? 
Uczel nia w Smart fo nie? To możli we!
Po wi ślańska Szko ła Wyższa, w tym Plat for ma
Kształce nia Zdal ne go PSW da je Stu den to wi:
• Kom plek so we i kom for to we za rządza nie to kiem

stu diów, w tym wir tu al ny dzien nik oraz in deks, ma -

te ria ły dy dak tycz ne, za da nia, te sty, pro jek ty, ewa lu -
ację, kon takt z wy kła dow ca mi, ob słu gę płat no ści,
sty pen diów, ge ne ro wa nie i skła da nie po dań i wnio -
sków, ob słu gę prac dy plo mo wych.

• Możli wość uczest nic twa w in te rak tyw nie, zdal nie
pro wa dzo nych za jęciach na od le głość (wy bra nych
przed mio tach w ca łym pro gra mie stu diów!) za po -
mo cą do wol ne go urządze nia mo bil ne go z możli wo -
ścią później sze go od twa rza nia wy kła dów of fli ne.

• Ogra ni cze nie ko niecz no ści kon tak tów z dzie ka na -
tem uczel ni, m.in. dzięki elek tro nicz ne mu obie go -
wi do ku men tów oraz wie lo płasz czy zno wej ko mu -
ni ka cji z wy kła dow ca mi i ad mi ni stra cją.

• Sta ły do stęp do ak tu al no ści z ży cia uczel ni oraz in -
for ma cji o zda rze niach dy dak tycz nych (np. zmia -
na ter mi nu za jęć, no wa oce na itp.) dzięki bie żącym
in for ma cjom, a tak że new slet te ro wi i sys te ma tycz -
nym ko mu ni ka tom.
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Wyższa Szko ła Eko no mii i In no wa cji
w Lu bli nie swo ją re no mę za wdzięcza te mu,
że lu dzie w niej pra cu jący są oso ba mi two rzą-
cy mi in no wa cje. Wi zja Uczel ni ma rzeń jest
opar ta na kon se kwent nie re ali zo wa nym pre cy -
zyj nym pla nie, któ ry po zwa la na ciągły roz wój
i bu do wa nie mar ki WSEI. 

Dla cze go war to wy brać stu dia w Wyższej
Szko le Eko no mii i In no wa cji w Lu bli nie? 

Wła dze WSEI, na uczy cie le aka de mic cy oraz
wszy scy pra cow ni cy sta ra ją się o jak naj wyższy
po ziom i ja kość stu diów nie tyl ko dla wła snej
sa tys fak cji i pod nie sie nia pre sti żu Uczel ni sa mej
w so bie, ale przede wszyst kim po to, że by zdo -
by cie dy plo mu gwa ran to wa ło zdo by cie wie dzy
i umie jęt no ści prak tycz nych na bar dzo wy so -

No wy Rok Aka de mic ki 2022/2023 w WSEI 
Uczel nia, jak zwy kle, bar dzo do brze przy go -

to wu je się do no we go ro ku aka de mic kie go,
po cząw szy od no wych roz wiązań w kształce -
niu ONLINE, ta kich jak la bo ra to ria w chmu rze,
czy też za jęcia pro wa dzo ne w stre amin gu. 

W ofer cie dy dak tycz nej na kan dy da tów
cze ka ją w tym ro ku 24 kie run ki stu diów pro -
wa dzo ne w języ ku pol skim i an giel skim: Ad -
mi ni stra cja, Bez pie czeństwo we wnętrz ne,
Eko no mia, Za rządza nie, Lo gi sty ka, Fi nan se
i Ra chun ko wość, Psy cho lo gia, Pe da go gi ka,
Trans port, Pe da go gi ka przed szkol na i wcze -
snosz kol na, In for ma ty ka, Me cha tro ni ka i Pie -
lęgniar stwo oraz no wy kie ru nek kształce nia
Te ra pia za jęcio wa z re ha bi li ta cją. 

kim po zio mie. Współcze śni pra co daw cy i dzia -
ły HR co raz rza dziej py ta ją o ukończo ne stu dia.
Za miast te go oso by zaj mu jące się re kru ta cją
do pra cy py ta ją o zna jo mość ob słu gi kon kret -
nych pro gra mów, urządzeń, po zio mie za awan -
so wa nia ich ob słu gi czy zna jo mo ści ak tu al nych
bran żo wych tren dów. W du żej części za tę
wie dzę na szych ab sol wen tów od po wia da
Uczel nia i do te go przy wiązy wa na jest szcze -
gól na uwa ga pod czas two rze nia pro gra mów
kształce nia każde go z ofe ro wa nych kie run ków
stu diów. Ana li zu jąc współcze sne tren dy, my śląc
o kom pe ten cjach i za wo dach przy szło ści wi dać
rów nież zwięk sza jące się za po trze bo wa nie
na za wo dy kre atyw ne i spo łecz ne, a tak że wy -
ma ga nia związa ne z po sia da niem okre ślo nych
kom pe ten cji do wy ko ny wa nia za wo du. 

Wyższa Szko ła Eko no mii i In no wa cji w Lu bli nie od 22 lat kształci stu den tów na 24 kie run kach stu diów li cen cjac kich, 
in ży nier skich i ma gi ster skich. Uczel nia od sa me go po cząt ku ist nie nia ak tyw nie two rzy po most między pra co daw ca mi
a stu den ta mi, co jest jej zde cy do wa nym atu tem. Dzięki włącze niu pra co daw ców w pro ces dy dak tycz ny i ak ty wi za cji 
za wo do wej stu den tów już na wcze snym eta pie na uki stu den ci WSEI to oso by pra cu jące, po sia da jące od po wied nie 
kwa li fi ka cje i do świad cze nie za wo do we.

KONTAKT:
ul. Projektowa 4, 20-209  Lublin

Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
Tel: +48 81 749 17 77

e-mail: bos@wsei.lublin.pl
e-mail rekr.: rekrutacja@wsei.lublin.pl

wsei.lublin.pl 

WSEI TO...
• WSEI to 40 tys. ab sol wen tów, po nad 8 tys. obec nie

uczących się stu den tów, po nad 1300 stu diu jących cu -
dzo ziem ców z 29 kra jów, po nad 400 pod pi sa nych
umów o współpra cy z oto cze niem go spo dar czo -biz -
ne so wym

• WSEI to sys tem stu diów mo du ło wych, któ ry po zwa -
la zdo być za wód już pod czas stu dio wa nia, na by wać

różne kom pe ten cje z wie lu dzie dzin i na wiązać kon -
takt z pra co daw cą już od pierw szych lat na uki

• Po sia da my naj no wo cze śniej sze i je dy ne, te go ty pu we
wschod niej Pol sce, La bo ra to rium Cy ber bez pie czeń-
stwa, któ re go gł. ce lem funk cjo no wa nia jest przy go -
to wy wa nie ka dry spe cja li stów ds. cy ber bez pie czeń-
stwa oraz wspar cie przed siębior ców i sa mo rządów
w za kre sie bez pie czeństwa w sie ci.

• Po sia da my no wo cze sne Mo no pro fi lo we Cen trum Sy -
mu la cji Me dycz nej, w któ rym przy szłe pie lęgniar ki
i pie lęgnia rze do sko na łą swo je umie jęt no ści w wa run -
kach mak sy mal nie przy bli żo nych do rze czy wi sto ści
(fan to my, stół ope ra cyj ny, itp.);

• Po sia da my Dom Stu den ta o no wo cze snym de si gnie
z 94 urządzo ny mi i wy po sa żo ny mi apar ta men ta mi
dla 300 osób;

Zobacz, Poczuj. 
             PRZEŻYJ INNOWACJE.

Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji

w Lublinie
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cie cer ty fi ka ty za wo do we – Ap pro ved Co -
aching Spe ci fic Tra ining Ho urs w In ter na tio nal
Co ach Fe de ra tion (ACSTH ICF), MPI Glo bal
Cer ti fi ca te Tra ining, Cer ti fied In cen ti ve Spe cia -
list i Fit ness Wel l ness MANAGER. To otwo rzy
przed to bą glo bal ne możli wo ści.

Między na ro do wa ka rie ra 
w za sięgu ręki

Stu dia w Szko le Głów nej Tu ry sty ki i Ho te lar -
stwa Vi stu la po zwo lą ci zdo być dy plom uzna -
nej na ryn ku uczel ni. Zy skasz rów nież glo bal -
ne możli wo ści. Dzięki umo wie za war tej
z pre sti żo wą szko łą wyższą B. H. M. S. Bu si -
ness & Ho tel Ma na ge ment Scho ol w Lu cer nie
mo żesz przez rok stu dio wać w Szwaj ca rii
i zdo być po dwój ny, a na wet po trój ny dy plom
li cen cjac ki lub ma gi ster ski (Vi stu la, BHMS i Ro -
bert Gor don Uni ver si ty). To otwo rzy przed to -
bą drzwi do eks cy tu jącej przy go dy i między na -
ro do wej ka rie ry.

CZY WIESZ, ŻE...
• Nasz stu dent wy grał świa to wy kon kurs IMEX 

Uni ver si ty Chal len ge i zdo był MPI Fo un da tion
Stu dent Scho lar ship Award 2022.

• Re ali zu je my Pro gram Roz wo ju Kom pe ten cji; 
te sty Gal lu pa i Fi li po wi cza po zwo lą ci po znać two je
naj moc niej sze stro ny.

• Nasz Dział Ka rier i Prak tyk za dba o two ją przy -
szłość, po mo że ci na wiązać kon tak ty ze świa tem
biz ne su jesz cze w trak cie stu diów.

• Dzia ła my w gru pie, w któ rej skład wcho dzą: 
Aka de mia Fi nan sów i Biz ne su Vi stu la, Wyższa
Szko ła Han dlo wa we Wro cła wiu oraz Olsz tyń-
ska Szko ła Wyższa.

• Wspie ra my na szych stu den tów po przez Pro gram
Men tor ski.

• Utrzy mu je my ści słe kon tak ty z na szy mi ab sol wen -
ta mi; na gra dza my „Kom pa sa mi Vi stu li” tych, któ rzy
od no szą na ryn ku naj więk szy suk ces.

• Uczel nia mie ści się tuż przy sta cji me tra Sto kło sy
w War sza wie.

SZKOŁA GŁÓWNA 
TURYSTYKI I HOTELARSTWA 

VISTULA
KONTAKT:

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
(150 m od stacji Metro Stokłosy)

Dział Rekrutacji, pok. 28 (parter)
tel. 22 45 72 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

• LICZBA
KIERUNKÓW/SPECJALNOŚCI

 STUDIÓW: 12

nie jest dla lu dzi co raz ważniej sze, tak jak wy -
po czy nek i ak tyw ność fi zycz na. Kom pe ten cje
w tym ob sza rze będą co raz bar dziej w ce nie. 

Vi stu la z pre sti żo wą
akre dy ta cją THE-ICE

Szko ła Głów na Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu -
la to pierw sza li ga uczel ni kształcących na po -
trze by branż zaj mu jących się tu ry sty ką, re kre -
acją, or ga ni za cją wy da rzeń i sztu ką ku li nar ną.
Po sia da pre sti żo wą akre dy ta cję THE-ICE. To
znak naj wyższej ja ko ści kształce nia, do wód
uzna nia dla sys te mu wspie ra nia stu den tów,
współpra cy z biz ne sem oraz war to ści ba dań
na uko wych.

Prak ty ka 
– klu czem do suk ce su

Z na mi zdo będziesz cen ne do świad cze nie
pod czas kra jo wych i za gra nicz nych prak tyk.
Mo żesz też uzy skać uzna wa ne na ca łym świe -

vistulahospitality.edu.pl

Szko ła Głów na Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu -
la to wy so ka ja kość edu ka cji prak tycz nej i mi -
sja, by jak naj le piej przy go to wać ab sol wen tów
do przy szłej ka rie ry. 

Uczel nia sta le się roz wi ja, uru cha mia no we
kie run ki i spe cjal nosći. Ofer ta stu diów II stop -
nia wzbo ga ci ła się o kie ru nek Tu ry sty ka i ho te -
lar stwo. Spo śród spe cjal no ści mo żesz wy brać:
Za rządza nie w ho te lar stwie i ga stro no mii, Za -
rządza nie w tu ry sty ce oraz Za rządza nie wy da -
rze nia mi. Uczel nia pro wa dzi stu dia po pol sku
i an giel sku, w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo -
nar nym. 

Wspól nie za pro jek tu je my 
two ją przy szłość

W Szko le Głów nej Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi -
stu la spo gląda my w przy szłość. Kształci my spe -
cja li stów, któ rzy ma ją so lid ną, kom plek so wą
wie dzę z za kre su tu ry sty ki, re kre acji, ho te lar -
stwa i die te ty ki. Zdro we, ra cjo nal ne od ży wia -

Szko ła Głów na Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la to re no mo wa na uczel nia pro stu denc ka z między na ro do wą at mos fe rą, 
sil ny mi związ ka mi z biz ne sem i pre sti żo wą akre dy ta cją THE-ICE. Z na mi roz wi niesz kom pe ten cje, dzięki któ rym 
od nie siesz suk ces w bran ży spo tkań, świe cie tu ry sty ki, spor tu al bo die te ty ki.

Kierunki Z PRZYSZŁOŚCIĄ
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KONTAKT:
ul. Koszykowa 86
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tel.: 22 58 44 590
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Wy dzia le Za rządza nia In for ma cją oraz Wy dzia le
Sztu ki No wych Me diów pro wa dzi my stu dia za -
rów no po pol sku, jak i po an giel sku, dzięki cze mu
co raz więcej za gra nicz nych stu den tów de cy du je
się na roz po częcie na uki w Pol sko -Ja pońskiej! 

MIEJSCE NA PASJĘ!
W PJATK ki bi cu je my roz wo jo wi pa sji wśród

stu den tów. Wie lu z nich an ga żu je się w dzia łal -
ność spe cja li stycz nych kół na uko wych – jed nym
z nich jest Ro bo Lab, czy li Ko ło Na uko we Ro bo -
ty ki, gdzie po wsta ją pro jek ty znacz nie wy kra cza -
jące po za pro gram stu diów na Wy dzia le In for -
ma ty ki. W PJATK dzia ła ją też sek cja e -spor tu,
sek cje AZS czy za jęcia z ręko dzie ła ja pońskie go.
To wszyst ko mo żesz zo ba czyć na na szym ka na le
Youtu be: @pol sko ja pon ska! 

ODWAŻNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI
Śle dząc lo sy na szych ab sol wen tów, wi dzi my, że

PJATK dał im sze ro kie i pew ne per spek ty wy za -
wo do we. Na si stu den ci sa mi two rzą swo ją przy -
szłość, wy ko rzy stu jąc ta len ty i wie dzę w kie run -
kach, ja kie naj bar dziej ich in te re su ją. De cy zje
za wo do we i roz wój stu den tów PJATK na ryn ku
pra cy wspie ra Aka de mic kie Biu ro Ka rier.

Te go rocz nym ma tu rzy stom i wszyst kim, któ -
rzy my ślą o wy bo rze stu diów, ży czy my od wa gi
w pa trze niu w przy szłość i za pra sza my do Pol sko -
-Ja pońskiej Aka de mii Tech nik Kom pu te ro wych! 

Uczy my te go, co przy dat ne i, nie za leżnie od kie -
run ku stu diów, sta wia my na umie jęt no ści prak -
tycz ne.

– Na si wy kła dow cy to prak ty cy z ak tu al ną wie dzą.
Są otwar ci, po moc ni, ale też wy so ko za wie sza ją po -
przecz kę. Ma my na praw dę sze ro kie per spek ty wy.
Dzięki szkol nym li cen cjom na naj now sze opro gra mo -
wa nie, mo gę w prak ty ce uczyć się SAAS czy SAP
i wiem, że to bez po śred nio prze kła da się na mo je kwa -
li fi ka cje na ryn ku pra cy – po twier dza Alek san dra Mi -
ra, stu dent ka II ro ku in for ma ty ki PJATK. 

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY
Na si wy kła dow cy i stu den ci co ro ku an ga żu ją

się w kra jo we i między na ro do we pro jek ty na uko -
wo -ba daw cze oraz ar ty stycz ne. Za le ży nam
na wy mia nie umie jęt no ści i do świad czeń, a tak że
na współpra cy i in te gra cji stu den tów w wie lo kul -
tu ro wym śro do wi sku. PJATK ma pod pi sa ne umo -
wy z 31 uni wer sy te ta mi w Eu ro pie i 7 w Ja po nii,
dzięki cze mu z suk ce sem re ali zu je my pro gra my
wy mia ny aka de mic kiej. Na Wy dzia le In for ma ty ki,

CZY WIESZ, ŻE... 

War sza wa | Gdańsk | By tom
• Pol sko -Ja pońską Aka de mię Tech nik Kom pu te ro wych

znaj dzie cie rów nież w Gdańsku i w By to miu. W tym
ro ku Fi lia w Gdańsku otwie ra no wą lo ka li za cję w sa -
mym cen trum mia sta, przy uli cy Targ Drzew ny 9/11.

• W minionym roku akademickim Koło Naukowe
Data Science wygrało II miejsce w hackahtonie
organizowanym w Abu Dhabi!

• W tym roku trzy studentki Wydziału Kultury Japonii
wezmą udział w wymianie międzyuczelnianej i wyjadą
na studia do Japonii!

A GDYBY STUDIA DAWAŁY CI NIE TYLKO WIEDZĘ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI, ALE TEŻ SZYBKI I PEWNY START 
KARIERY I DO TEGO W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU? W POLSKO-JAPOŃSKIEJ CHODZI NAM O JEDNO: 
O TWOJĄ PASJĘ, TWÓJ ROZWÓJ I TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Pol sko -Ja pońska Aka de mia Tech nik
Kom pu te ro wych, mi mo, że ko ja rzy się przede
wszyst kim ze stu dia mi in for ma tycz ny mi, to nie
tyl ko świat IT. Za ło żo na w 1994 ro ku war szaw -
ska uczel nia kształci in for ma ty ków, pro gra mi -
stów, li de rów bran ży IT, pro ject ma na ge rów,
ale tak że pro jek tan tów gra ficz nych, gra fi ków
gier kom pu te ro wych, ja po ni stów, czy li spe cja -
li stów kul tu ry Ja po nii oraz ar chi tek tów wnętrz.
Na si stu den ci często wra ca ją do nas na po dy -
plo mo we stu dia MBA dla IT. Po wo dy? Jest ich
wie le!

W TEORII, TEORIA I PRAKTYKA SĄ
IDENTYCZNE. W PRAKTYCE – NIE SĄ

Wy kła dow cy PJATK to do świad czo na i ak tyw -
na ka dra wy kła dow ców -prak ty ków. W świe cie,
w któ rym zmia ny za cho dzą tak szyb ko, ko niecz -
na jest sys te ma tycz na ak tu ali za cja wie dzy i umie -
jęt no ści. Do te go rów nież prze ko nu je my na -
szych stu den tów, któ rzy w trak cie stu diów
roz po czy na ją tak że swo ją ka rie rę za wo do wą.

Z nami MASZ PRZYSZŁOŚĆ!

https://pja.edu.pl/
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UWAGA: Zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach
danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium
wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium). 
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 1       Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej               1 3          100,0         77,60         84,48          90,55 100,00         18,77             

2=     Akademia Nauk Stosowanych w Łomży                                                                           3 7           86,4          49,23         92,90          90,00 58,82          43,31             

2=     Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie                                                                       4 4           86,3          89,36         97,55          91,67 0,00          100,00            

 4       Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu                                   5 9           80,1          51,27         98,47          52,38 0,00           76,23             

5=     Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie                                                    6 17          77,1         100,00        86,30          52,74 0,00           72,57             

5=     Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach           8 18          76,7          28,98         90,17          45,83 0,00           25,35             

7=     Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy                                                     12 22          74,5          43,67         95,37          67,81 0,00           29,87             

7=     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu                                               9 9           74,5          86,77         76,62          81,28 0,00           50,95             

 9       Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie                                                                        7 19          73,8          59,76         83,67          57,20 47,06          60,75             

10      Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu                                                12 19          72,3          47,86         87,98         100,00 0,00           16,66             

11=   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie            17 24          71,7          50,30         95,93          81,48 0,00           28,87             

11=   Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku                                                              - 11          71,6          36,65         99,20          85,71 0,00           38,89             

11=   Akademia Zamojska w Zamościu                                                                                        - 34          71,5          67,36         61,59          87,30 0,00           64,35             

14      Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  w Jarosławiu                            9 7           69,1          31,54         91,23          85,71 0,00           51,46             

15=   Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu                                                                          14 27          68,4          21,80        100,00         57,89 0,00           46,64             

15=   Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku                                                                        - 15          68,3          57,43         82,61          96,25 0,00           71,50             

17      Akademia Nauk Stosowanych w Koninie                                                                        14 15          67,1          42,99         70,19          82,24 0,00           16,84             

18      Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach                                      16 23          64,2          38,90         83,68          33,54 0,00           17,62             

19      Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie              19 27          57,2          25,12         87,81          61,11 0,00           12,60             

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-puz
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               97,83          61,80         100,00         81,68           90,88           2,26

               70,82          59,55          89,76          46,56           13,02           5,99

               51,65          98,88           0,81           47,33            2,30            0,38

               90,42          39,33           0,00            0,00           100,00          8,38

               60,28          39,33          11,86          86,26           19,29           0,00

              100,00         55,06           0,00           90,84           11,49         100,00

               54,46          71,91           6,87          100,00           3,06            0,00

               61,06         100,00          5,35           10,69            0,71            9,80

               59,03          82,02           0,20           58,02            2,18            6,45

               86,93          51,69           0,00           16,79            6,32            4,53

               69,66          62,92           0,00            0,00             3,14            8,26

               55,87          44,94           0,00           69,47            4,39            0,00

               66,39          23,60          90,22          52,67           22,74           0,00

               62,67          41,57           0,43           29,01           27,27          21,07

               84,02          31,46           5,06           12,21            0,00            0,00

               60,63          40,45           8,09           12,21            0,00            0,00

               78,08          61,80           0,00           80,92            0,38           17,02

               92,76          53,93           0,00            6,87             1,14            0,00

               57,37          39,33           0,00            0,00             0,37            0,00

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-puz
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Powstanie naszej uczelni wiązało się z utworzeniem szansy na studiowanie, aby każdy miał dostęp do instytucji kształcenia.
Dzisiaj ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie otwiera szerokie możliwości do dalszego rozwoju. 

Akademia Nauk
Stosowanych 

im. Jana Amosa Komeńskiego 
w Lesznie 

ansleszno.pl

w zde cy do wa nej więk szo ści jed no oso bo we
z ła zien ka mi. W Bi blio te ce Uczel nia nej każdy
stu dent znaj dzie wszel kie po trzeb ne ma te ria ły
i pu bli ka cje do re ali za cji za jęć. 

WYMIANA/WYJAZDY ZAGRANICZNE 
Szcze gól ną wa gę przy kła da my do współ-

pra cy między na ro do wej z za gra nicz ny mi
uczel nia mi o po dob nym do na sze go pro fi lu.
Słu ży te mu wy mia na stu den tów i wy kła dow -
ców re ali zo wa na w ra mach eu ro pej skie go
pro gra my mo bil no ści „Era smus +”, w któ rym
z du żym po wo dze niem od wie lu lat uczest ni -
czy my.

JAKOŚĆ ZAJĘĆ
Za jęcia w na szej uczel ni pro wa dzą oso by

o naj wyższych kwa li fi ka cjach za wo do wych,
ogrom nej wie dzy i do świad cze niu. Gwa ran tu -
je my so lid ne wy kształce nie. 

Każdy mo że wy ko rzy stać swój po ten cjał,
osiągnąć za mie rzo ny cel, a wy bie ra jąc ANS
w Lesz nie – wy bra łeś do brze. 

SZANSA

CZY WIESZ, ŻE:
• Na sze stu dia sta cjo nar ne są bez płat ne! 
• Kształci my na 14 kie run kach.
• Re ali zu je my go dzi ny za jęć prak tycz nych w ob sza rze

od 500 do po nad 1500 w za leżno ści od ob ra ne go kie -
run ku stu diów.

• Re kru ta cja prze bie ga on li ne, to tyl ko 5 ko lej nych kro -
ków do za pi sa nia się na stu dia. 

• O przy jęciu na I rok stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo -
nar nych de cy du je miej sce kan dy da ta na li ście ran kin go -
wej spo rządzo nej na pod sta wie ko lej no ści skła da nych
do ku men tów.

• Do ku men ty są przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu
miejsc.

• Pod pi sa li śmy 27 umów part ner skich z Uczel nia mi z róż-
nych kra jów.

• Stu dia ma ją cha rak ter prak tycz ny – co naj mniej po ło wa
za jęć pro wa dzo na jest w for mie ćwi cze nio wo -warsz ta -
to wej. Już od po cząt ku stu diów stu den ci na by wa ją
umie jęt no ści nie zbęd ne w przy szłej pra cy za wo do wej.

• Cy klicz nie or ga ni zo wa ny jest pro gram Era smus+ Pro -
ject We ek, uzna ny przez Na ro do wą Agen cję Pro gra mu
Era smus+ za „mo de lo wy przy kład ewo lu cji” pro jek tów
re ali zo wa nych w ra mach Pro gra mu Era smus+. 
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KONTAKT:
Biuro Rekrutacji

64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5
Budynek Główny, parter, pokój nr 131

tel. 65 525 01 12
e-mail: rekrutacja@ansleszno.

NOWA NAZWA
Z dniem 1 paździer ni ka 2022 r. na pod sta -

wie roz po rządze nia MEiN z dnia 21 czerw -
ca 2022 r. w spra wie zmia ny na zwy uczel ni
– PWSZ im. J. A. Ko meńskie go w Lesz nie
zmie nia się na „Aka de mia Na uk Sto so wa nych
im. J. A. Ko meńskie go w Lesz nie”. 

RODZAJE STUDIÓW
Pro wa dzi my stu dia jed no li te ma gi ster skie,

stu dia ma gi ster skie dru gie go stop nia, in ży nier -
skie, li cen cjac kie, a tak że du al ne. Sze ro ki wy -
bór kie run ków stu diów uzu pełnia am bi cje
i chęć sa mo re ali za cji mło dych lu dzi, a przede
wszyst kim da je możli wość za trud nie nia. 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU
Na szym ce lem jest wstęp ne przy go to wa nie

ab sol wen tów do pra cy w wy bra nym za wo dzie
bądź gru pie za wo dów. Re ali zu jąc pro gram stu -
diów o pro fi lu prak tycz nym po dej mu je my się
or ga ni za cji za jęć w spo sób prak tycz ny aby stu -
dent mak sy mal nie wy ko rzy stał na by te umie jęt -
no ści i wy nie sio ną z za jęć wie dzę. 

NOWOCZESNE NARZĘDZIA
DYDAKTYCZNE

W ostat nim cza sie uczel nia wzbo ga ci ła się
o no we in we sty cje i zy ska ła do dat ko we środ ki
po zwa la jące na dal szy dy na micz ny roz wój. Uru -
cho mio ne zo sta ło su per no wo cze sne Mo no pro fi -
lo we Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej, w któ rym
stu den ci na kie run ku pie lęgniar stwo uczą się
na no wo cze snych sy mu la to rach w oto cze niu
odwzorowującym oto cze nie szpi tal ne. Po wsta ły
pra cow nie, któ re za pew nia ją naj wyższy po ziom
kształce nia w za kre sie przed mio tów wy kła da -
nych na różnych kie run kach. Zna ko mi te wa run -
ki edu ka cji ma ją stu den ci kie run ku fi zjo te ra pia, in -
for ma ty ka, do po sa żo ne pra cow nie me cha tro ni ki,
elek tro ni ki, wy cho wa nia fi zycz ne go czy eko no -
mii. Pra cow nie słu żą zdo by wa niu kom pe ten cji
zgod nie z no wo cze sny mi tren da mi w po szcze -
gól nych ob sza rach na uki.

DOM STUDENTA/BIBLIOTEKA
UCZELNIANA 

Dla stu den tów spo za Lesz na w Do mu Stu -
denc kim „Ko me nik” udo stęp nia my po ko je,

https://ansleszno.pl/
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Aka de mia Za moj ska jest uczel nią o pięk nej
i chlub nej tra dy cji oraz no wo cze snej i pro fe sjo -
nal nej ba zie dy dak tycz nej. AZ kształci na po zio -
mie stu diów li cen cjac kich, in ży nier skich oraz
ma gi ster skich i po dy plo mo wych. W ofer cie
Aka de mii znaj du ją się ta kie kie run ki jak: pra wo,
bez pie czeństwo na ro do we, fi lo lo gia an giel ska,
fi nan se i ra chun ko wość, in for ma ty ka, lo gi sty ka,
me cha ni ka i bu do wa ma szyn, pe da go gi ka, pie -
lęgniar stwo, po łożnic two, ry nek sztu ki i za rzą-
dza nie w kul tu rze, tu ry sty ka i re kre acja. AZ sta -
le pod no si stan dard kształce nia, cze go efek tem
jest 11. miej sce w ran kin gu pu blicz nych uczel ni
za wo do wych ma ga zy nu „Per spek ty wy”.

NOWOCZESNE LABORATORIA
AZ w tro sce o kom fort stu diów za dba ła

o jak naj wyższy stan dard obiek tów dy dak tycz -
nych oraz ich pro fe sjo nal ne wy po sa że nie. Znaj -
du ją się w nich au le i sa le wy kła do we, la bo ra -
to ria języ ko we, pra cow nie pe da go gicz ne,
bi blio te ka z czy tel nią oraz pra cow nie pie lę-
gniar skie, la bo ra to ria kom pu te ro we, strzel ni ca

la se ro wa. Po nad to w 2021 r. zo sta ła za kończo -
na in we sty cja Mo no pro fi lo we go Cen trum Sy -
mu la cji Me dycz nej, wy po sa żo ne go w no wo -
cze sny sprzęt do kształce nia na kie run ku
pie lęgniar stwo.

Aka de mia po sia da rów nież no wo cze sne
Cen trum Ba dań i Trans fe ru Tech no lo gii. Znaj -
du ją się w nich m.in. la bo ra to ria me cha ni ki wy -
po sa żo ne w no wo cze sne urządze nia np. ob ra -
biar ki CNC, czy dru kar ki 3D.

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE
AZ kształci na kie run kach, na któ rych ab sol -

wen tów za po trze bo wa nie wy ra ża ry nek pra cy.
Świad czą o tym ra por ty jak np. „Ba ro metr Za -
wo dów”. AZ pro wa dzi stu dia na kie run kach
o pro fi lu prak tycz nym, co ozna cza, że po -
nad po ło wę za jęć ze stu den ta mi sta no wią za -
jęcia pro wa dzo ne przez prak ty ków, w za kła -
dach pra cy lub la bo ra to riach po sia da jących
sta no wi ska od po wia da jące cha rak te ro wi wy -
ko ny wa nej pra cy. Część ka dry dy dak tycz nej
AZ sta no wią prak ty cy – wła ści cie le firm, eks -

Akademia
Zamojska

KONTAKT:
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość

tel. 84 638 34 44
fax 84 638 35 00

e-mail: 
rektorat@akademiazamojska.edu.pl

akademiazamojska.edu.pl 

per ci służb mun du ro wych, ad wo ka ci i rad co -
wie praw ni, spe cja li ści pie lęgniar stwa, eks per -
ci świa ta biz ne su, któ rzy dzie lą się ze stu den -
ta mi naj now szy mi wia do mo ścia mi ze swo ich
branż i dzie dzin.

AKADEMIK
AZ po sia da wła sny aka de mik. Bu dy nek mie -

ści się przy ul. Sien kie wi cza 10, w od le gło ści
ok. 300 m od Sta re go Mia sta. Dom stu den ta
dys po nu je 85 miej sca mi noc le go wy mi, po ko je
są dwu -, trzy -, i czte ro oso bo we. W aka de mi -
ku stu den ci ma ją do dys po zy cji kuch nię, w każ-
dym po ko ju znaj du je się lo dów ka, a w każdym
seg men cie węzeł sa ni tar ny. Udo god nie niem
jest tak że ogól no do stęp ny In ter net. 

JUWENALIA
Stu dia w AZ to nie tyl ko na uka. Gdy rok aka -

de mic ki do bie ga końca stu den ci ba wią się na ju -
we na liach. Pod czas ostat nie go kon cer tu ju we -
na lio we go dla stu den tów AZ za gra li Vi to
Bam bi no oraz Po wer Play.

TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ

CZY WIESZ, ŻE:
• AZ ja ko jed na z nie licz nych uczel ni w Pol sce pro wa -

dzi stu dia in ży nier skie na kie run ku lo gi sty ka.
• Stu dia w AZ to wie le cie ka wych za jęć prak tycz nych,

a cza sem rów nież do brej za ba wy. Stu den ci tu ry sty -
ki i re kre acji AZ od by wa ją let nie i zi mo we obo zy,
spły wy ka ja ko we, raj dy pie sze i ro we ro we, gry
miej skie.

• AZ po sia da Mo no pro fi lo we Cen trum Sy mu la cji Me -
dycz nej kom plek so wo wy po sa żo ne w sa le do na by -
wa nia umie jęt no ści prak tycz nych wier nie od zwier -
cie dla jących po miesz cze nia szpi tal ne tj.: sa lę
in ten syw nej te ra pii, sa lę ALS i BLS, czy sa lę umie jęt -
no ści tech nicz nych oraz umie jęt no ści pie lęgniar skich.

• AZ pro wa dzi stu dia na uni kal nym kie run ku ry nek
sztu ki i za rządza nie w kul tu rze.

• W Cen trum Ba dań i Trans fe ru Tech no lo gii AZ 
znaj du ją się ma szy ny i urządze nia iden tycz ne, jak
w wiel kich świa to wych kon cer nach, nie kie dy 
rów nież ta kie, ja kie do pie ro do cie ra ją do pol skich
firm.

• Stu den ci AZ za ło ży li To wa rzy stwo Strze lec kie, 
w ra mach któ re go pla nu ją zdo by wać umie jęt no ści
po słu gi wa nia się bro nią.
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Zastanawiasz się nad wyborem studiów i uczelni? Akademia Zamojska 
to strzał w dziesiątkę i najlepszy wybór dla Twojej kariery i przyszłości!
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http://akademiazamojska.edu.pl/


Kie run ki ob jęte ran kin giem mu szą być realizowane na da nej
uczel ni w formie stu diów jed no li tych ma gi ster skich lub stu -
diów sta cjo nar nych II stop nia, za pew nia jąc stu den tom możli -
wość kon ty nu acji na uki po ukończe niu stu diów I stop nia
na tym sa mym kie run ku (wy jątek sta no wi ra tow nic two me -

dycz ne). Jed nost ka pro wa dząca da ny kie ru nek stu diów mu si po sia dać przy naj mniej jed no
upraw nie nie do nada wa nia stop nia dok to ra, bez względu na dzie dzi nę i dys cy pli nę na uki.

RKS 2022, w za leżno ści od oce nia ne go kie run ku, skła da się z 12-13 wskaźni ków po gru -
po wa nych w sześć kry te riów. Różne są wa gi po szcze gól nych wskaźni ków – w za leżno ści
od spe cy fi ki kie run ku. 

POTENCJAŁ AKADEMICKI

• Wskaźnik ka te go rii na uko wej – okre ślo -
ny po przez tzw. współczyn nik ka te go rii na uko -
wej Wkn (zde fi nio wa ny w roz po rządze niu
MNiSW z 9 wrze śnia 2019) wy li czo ny dla dys cy -
pli ny wio dącej dla da ne go kie run ku stu diów.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

• Akre dy ta cje – wskaźnik mie rzo ny licz bą
po sia da nych ak tu al nych akre dy ta cji i cer ty fi ka tów
między na ro do wych, ważnych akre dy ta cji pro -
gra mo wych PKA z oce ną wy różnia jącą, któ re da
się przy po rząd ko wać do da ne go kie run ku stu -
diów (przy zna wa nych do 2018 r.) oraz cer ty fi ka -
tów do sko na ło ści kształce nia (przy zna wa nych
przez PKA obec nie). Źró dło: ba za PKA oraz ba zy
agen cji akre dy ta cyj nych.

• Ja kość przy jętych na stu dia – wskaźnik
mie rzo ny wy ni ka mi roz sze rzo nych eg za mi nów
ma tu ral nych osób, któ re w paździer ni ku 2021
pod jęły stu dia na I ro ku stu diów sta cjo nar nych
na oce nia nych kie run kach stu diów. Źró dło: da ne
prze ka za ne przez uczel nie.

POTENCJAŁ NAUKOWY

• Pu bli ka cje – licz ba pu bli ka cji uwzględ nio -
nych w ba zie SCOPUS w la tach 2017-2021;

Uwaga: Uwa ga 1: Wy ra że nie „b. d.” we wskaźni ku „ja kość przy jętych na stu dia” ozna cza, że nie otrzy ma li śmy od uczel ni da nych do ty czących wy ni ków ma tu ral nych do ob li czeń przy -
jęli śmy me try kę mi ni mum – ozna cza to, że nie ze ru je my te go wskaźni ka, a przyj mu je my naj mniej szy wy nik ma tu ral ny da nej uczel ni w ob rębie po zo sta łych oce nia nych kie run ków.
Uwa ga 2: Wy ra że nie „-” we wskaźni kach bi blio me trycz nych ozna cza, że uczel nia mia ła mniej niż 10% śred niej war to ści licz by pu bli ka cji w ob rębie da ne go kie run ku stu diów. 

PRESTIŻ

• Oce na przez ka drę aka de mic ką – licz ba
wska zań uczel ni w ba da niu an kie to wym wśród ka -
dry aka de mic kiej (pro fe so ro wie „bel we der scy”
i dok to rzy ha bi li to wa ni, któ rzy uzy ska li ty tuł lub
sto pień w pięciu ostat nich la tach). W ba da niu nie
uwzględ nia się gło sów od da nych na uczel nie będą-
ce pod sta wo wym miej scem pra cy re spon den ta.
Ba da nie prze pro wa dzo no in ter ne to wo, me to dą
CAWI. 

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

• Eko no micz ne lo sy ab sol wen tów – wskaź-
nik mie rzo ny wy so ko ścią za rob ków ab sol wen tów
uczel ni oraz stop niem ich za trud nie nia – we dług
ba da nia Eko no micz ne Lo sy Ab sol wen tów prze -
pro wa dzo ne go przez MNiSW z wy ko rzy sta niem
da nych ZUS (wy ni ki ba dań z lat 2016-2019).
Wskaźnik uwzględ nia dwa pa ra me try ba da nia: 
– za rob ki ab sol wen tów w od nie sie niu do za -

rob ków w po wie cie za miesz ka nia i za trud -
nial ność ab sol wen tów – mie rzo ną ry zy kiem
bez ro bo cia na tle sto py bez ro bo cia w po wie -
cie za miesz ka nia.

– pro cen t ab sol wen tów ob jętych sys te mem ELA
(czy li za re je stro wa nych w ZUS), co jest istot ne
ze względu na cha rak ter ryn ku ab sol wen ta
w różnych dys cy pli nach.

w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dącej dla da ne go
kie run ku stu diów. Źró dło: SciVal.

• Cy to wal ność – licz ba cy to wań pu bli ka cji
za la ta 2017-2021 w sto sun ku do licz by tych pu -
bli ka cji; w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dącej dla
da ne go kie run ku stu diów. Bez uwzględ nia nia au -
to cy to wań. Źró dło: SciVal.

• FWCI (Field -We igh ted Ci ta tion Im -
pact) – wskaźnik okre śla re la cję licz by cy to wań
otrzy ma nych przez pu bli ka cję do śred niej licz by
cy to wań otrzy ma nych przez po dob ne pu bli ka cje
in dek so wa ne w ba zie SCOPUS za la ta 2017-2021;
w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dącej dla da ne go
kie run ku stu diów. Bez uwzględ nia nia au to cy to -
wań. Źró dło: SciVal.

• FWVI (Field -We igh ted View Im pact)
– wskaźnik okre śla re la cję licz by od słon (wy -
świe tleń na ekra nie) pu bli ka cji uczel ni do śred niej
licz by od słon otrzy ma nych przez po dob ne pu bli -
ka cje in dek so wa ne w ba zie SCOPUS za la ta
2017-2021; w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dą-
cej dla da ne go kie run ku stu diów. Bez uwzględ -
nia nia au to cy to wań. Źró dło: SciVal.

• Top 10 (Pu bli ca tions in Top 10 Jo ur nal
Per cen ti les) – wskaźnik po ka zu je, w ja kim stop -
niu pu bli ka cje uczel ni, za la ta 2017-2021, są obec -
ne w 10% naj częściej cy to wa nych cza so pi smach
na świe cie; w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dącej
dla da ne go kie run ku stu diów. Źró dło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

• Pu bli ka cje we współpra cy za gra nicz nej
– udział pu bli ka cji po sia da jących współau to ra
z za gra ni cy, w la tach 2017-2021, wśród ogó łu
pu bli ka cji; w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dącej
dla da ne go kie run ku stu diów. Źró dło: SciVal.

• Stu den ci za gra nicz ni – licz ba stu den tów
ob co kra jow ców w pro por cji do ogól nej licz by stu -
den tów. Uczel nie, któ re ma ją wskaźnik umiędzy na -
ro do wie nia co naj mniej 30 pro cent, uzy ska ły mak -
sy mal ną licz bę punk tów. Źró dło: POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE

• Eg za mi ny le kar skie – wskaźnik do dat ko -
wy dla kie run ku le kar skie go i sto ma to lo gii; opar -
ty jest na wy ni kach Le kar skie go Eg za mi nu Pań-
stwo we go, uwzględ nia na jest też sku tecz ność
zda wa nia eg za mi nu. Źró dło: ba za LEK.

•Eg za mi ny na apli ka cje praw ni cze
– wskaźnik do dat ko wy dla kie run ku pra wo; opar -
ty na wy ni kach eg za mi nów na apli ka cje rad cow -
skie i ad wo kac kie. Źró dło: wy ni ki eg za mi nów.

• Eg za mi ny na upraw nie nia pro jek to we
– wskaźnik do dat ko wy dla kie run ku ar chi tek tu ra;
opar ty na wy ni kach eg za mi nu bran żo we go. 
Źró dło: wy ni ki eg za mi nów.

Pełna in for ma cja nt. me to do lo gii RKS: 

ran king.per spek ty wy.pl/2022

Najlepsze studia 
w Polsce

Ran king Kie run ków Stu diów (RKS) to upo rząd ko wa na 
in for ma cja o naj po pu lar niej szych kie run kach stu diów
pro wa dzo nych w pol skich uczel niach aka de mic kich.
W ran kin gu 2022 Per spek ty wy oce ni ły 73 kie run ki stu -
diów w 9 dzie dzi nach obej mu jących na uki: hu ma ni stycz -
ne, spo łecz ne, eko no micz ne, ści słe, przy rod ni cze, tech -
nicz ne, me dycz ne i o zdro wiu, a tak że rol ni cze, le śne
i we te ry na ryj ne (nie oce nia no kie run ków ar ty stycz nych).44
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KIERUNKI HUMANISTYCZNE

96

 1      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu             2     100,0

 2      Uniwersytet Warszawski                                            1      95,6

 3      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              4      91,2

 4      Uniwersytet Jagielloński                                            3      88,1

 5      Uniwersytet Łódzki                                                     8      77,9

 6      Uniwersytet Wrocławski                                            8      76,6

 7      Uniwersytet Gdański                                                  5      71,9

 8     Uniwersytet Rzeszowski                                            11     65,5

 9      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego        10     63,5

10     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                      6      61,4

11     Uniwersytet Szczeciński                                             7      59,8

Archeologia
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 1       Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu            1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                           4      94,6

3      Uniwersytet Warszawski                                           2      90,9

4      SWPS w Warszawie                                                   3      87,4

5      Uniwersytet Łódzki                                                   5      77,9

6      Uniwersytet Wrocławski                                           6      72,5

7      Uniwersytet Zielonogórski                                       11     71,8

8      Uniwersytet Śląski                                                    7      64,8

9      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    7      63,9

10      ATH w Bielsku-Białej                                                 9       61,0

11=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    12     58,5

11=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            10     58,4

13      Uniwersytet Gdański                                                14     55,8

14=    Uniwersytet Opolski                                                 15     53,3

14=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        15     53,0

16      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          17     50,9

17      Uniwersytet Szczeciński                                           19     49,5

18=    Uniwersytet Rzeszowski                                           19     46,0

18=    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       23     45,9

18=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      18     45,8

21      Akademia Finansów i Biznesu Vistula                     23     41,7

22=    Społeczna Akademia Nauk w Łodzi                        12     39,6

22=    AH-E w Łodzi                                                             -       39,3

22=    UTH w Radomiu                                                       22     39,2

25      Politechnika Koszalińska                                          25      32,3

26      Akademia Ignatianum w Krakowie                          19     30,8

Filologia 
angielska
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           2     100,0

2      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           1      97,5

3      Uniwersytet Jagielloński                                            3      92,0

4      Uniwersytet Wrocławski                                           5      74,1

5      Uniwersytet Zielonogórski                                       13     72,9

6      Uniwersytet Łódzki                                                   6      68,1

7      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            11     61,5

8      Uniwersytet Śląski                                                    8      60,2

9      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                     9      57,4

10=    Uniwersytet Gdański                                                12     56,4

10=    Uniwersytet Opolski                                                 13     56,1

12      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    9      55,6

13      Uniwersytet w Białymstoku                                      7      54,4

14      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          15     49,6

15      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        19     49,0

16      Uniwersytet Szczeciński                                           17     44,4

17=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       22     43,1

17=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      18     43,0

Filologie obce
(bez anglistyki) 
i lingwistyka
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           2      97,0

3      Uniwersytet Jagielloński                                            3      88,2

4      Uniwersytet Zielonogórski                                        9      76,5

5      Uniwersytet Wrocławski                                           5      67,9

6      Uniwersytet Łódzki                                                   6      64,4

7      Uniwersytet Śląski                                                    6      62,3

8=      ATH w Bielsku-Białej                                                14     60,1

8=      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             9      59,9

10=    Uniwersytet Gdański                                                12     54,9

10=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    9      54,8

12      Uniwersytet w Białymstoku                                     12     54,0

13      Uniwersytet Opolski                                                 15     52,3

14      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    15     51,2

15=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       15     48,0

15=    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          18     47,7

17=    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       21     45,2

17=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        18     45,0

19=    Uniwersytet Szczeciński                                           21     42,0

19=    Uniwersytet Rzeszowski                                           23     41,9

21      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      18     40,2

Filologia 
polska
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologia-polska
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologie-obce
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/archeologia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologia-angielska
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-licencjackie/filologia-angielska
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Wydział Lingwistyki
Stosowanej 

Uniwersytet Warszawski

KONTAKT:
ul. Dobra 55

00-312 Warszawa
tel.: +48 22 5534221, +48 22 5534265

e-mail: wls@uw.edu.pl

wls.uw.edu.pl

CZY WIESZ, ŻE... 
• Za jęli śmy 1. Miej sce w Pol sce w ran kin gu kie run ków

stu diów „Per spek ty wy 2022” w ka te go rii „fi lo lo gie
(bez an gli sty ki) i lin gwi sty ka” oraz „kul tu ro znaw stwo”.

• Nasz Wy dział mie ści się w no wym bu dyn ku przy ul.
Do brej 55, któ ry zdo był ar chi tek to nicz ną Na gro dę
Pre zy den ta m. st. War sza wy 2021. Ma my 92 sa -
le dy dak tycz ne, 39 po miesz czeń na uko wo -ba -
daw czych, 7 sal kon fe ren cyj nych, prze strze nie
wy po czyn ko we oraz sa lę mul ti me dial ną. Ta kie

za ple cze ba daw czo -dy dak tycz ne jest w sta nie spro -
stać wszel kim Two im po trze bom.

• Na le ży my do ta kich pre sti żo wych między na ro do -
wych kon sor cjów zrze sza jących naj lep sze jed nost -
ki aka de mic kie zaj mu jące się prze kła dem jak:
EMCI, EMT i CIUTI.

• Od ro ku aka de mic kie go 2023-2024 przy stąpi -
my do Eu ro pe an Ma ster of In ter cul tu ral Com -
mu ni ca tion (EMICC). Kon sor cjum zrze sza 10
uni wer sy te tów i umożli wi stu den tom stu diów ma -

gi ster skich od by cie stu diów po dy plo mo wych w ję-
zy ku an giel skim na uczel ni part ner skiej.

• Uru cha mia my pro gra my stu diów ma gi ster skich
z możli wo ścią od by cia części stu diów za gra ni cą
i uzy ska nia dru gie go dy plo mu za gra nicz nych uczel -
ni: we Wło szech na Uni wer sy te cie w Tu ry nie oraz
w Niem czech na Uni wer sy te cie Pocz dam skim.

• Two rzy my no wy kie ru nek stu diów! Brand new, in -
ter dy scy pli nar ne, ma gi ster skie stu dia w języ ku an -
giel skim „In ter na tio nal Le gal Com mu ni ca tion”!

Je że li o języ kach ob cych my ślisz ja ko o możli wo ści po zna nia i zro zu mie nia in nych osób oraz kul tur, a nie przy krym 
obo wiąz ku ucze nia się gra ma ty ki i słó wek, to z pew no ścią je ste śmy miej scem ide al nym dla Cie bie.
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JĘZYKI OBCE 
W za leżno ści od Two ich pre fe ren cji i wy bra -

ne go przez Cie bie kie run ku, ma my możli wość
po pro wa dze nia Cię przez la bi ryn ty kil ku na stu
kul tur. Dys po nu je my prze wod ni ka mi i na rzę-
dzia mi, z któ ry mi po dróż przez ta kie języ ki,
jak: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pański,
wło ski, ro syj ski, ukra iński, bia ło ru ski, cze ski, li -
tew ski, sło wac ki, ja poński i szwedz ki oraz pol -
ski język mi go wy, będzie nie zwy kłą przy go dą
– nie za leżnie czy wy bie rzesz stu dia I stop -
nia, II stop nia czy stu dia po dy plo mo we.

In te re su ją nas różno rod ne in te rak cje ko mu ni -
ka cyj ne między ludźmi, dla te go pro wa dzi my
na Wy dzia le ba da nia na uko we i za jęcia w ob rę-
bie lin gwi sty ki, glot to dy dak ty ki, trans la to ry ki, fi -
lo lo gii, kul tu ro znaw stwa i ko mu ni ka cji między -
kul tu ro wej. Wszyst ko po to, aby do wie dzieć się
m.in. jak uczy my się języ ka, jak go prze twa rza -
my i uży wa my, ja ka jest je go struk tu ra, jak zmie -
nia się w cza sie, w ja ki spo sób sta je się no śni -
kiem zna czeń i dla cze go je ro zu mie my bądź nie. 

Gwa ran cją suk ce su na szych ab sol wen tów
jest wy jąt ko wa, opar ta na przy jaźni i wza -
jem nym sza cun ku współpra ca po między stu -
den ta mi a wy so ko wy kwa li fi ko wa ną ka drą
na uczy cie li aka de mic kich. 

Między na ro do wa współpra ca uni wer sy -
tec ka sta no wi fun da ment stu dio wa nia na na -
szym Wy dzia le. Na si stu den ci mo gą wziąć
udział w pro gra mach wy mia ny aka de mic kiej
za rów no na szcze blu kra jo wym w ra mach
pro gra mu MOST, w któ rym bie rze udział
bli sko 20 pol skich szkół wyższych, jak rów -
nież na szcze blu za gra nicz nym w ra mach
pro gra mu ERASMUS+ ofe ru jące go możli -
wość wy jaz du do kra jów ta kich jak Hisz pa -
nia, Gre cja, Fran cja, Niem cy, Ho lan dia, Is lan -
dia, Es to nia, Li twa, Ło twa, Por tu ga lia czy
Wło chy. 

Do łącz do na szej dru ży ny, z na mi znaj -
dziesz swój kom plet klu czy do zro zu mie -
nia in nych!

Kończąc edu ka cję na na szym Wy dzia le sta -
niesz się świa do mym użyt kow ni kiem stu dio -
wa nych języ ków, a ich zna jo mość będzie
zbli żo na do kom pe ten cji języ ka ro dzi me go.
Jed nak to nie wszyst ko. Po stu diach na Wy -
dzia le Lin gwi sty ki Sto so wa nej będziesz od -
naj dy wał się w języ ko wych ob sza rach znacz -
nie pew niej, z pełną wie dzą do ty czącą
aspek tów kul tu ro wych, spo łecz nych i edu -
ka cyj nych. Ta kie po łącze nie wie dzy i umie -
jęt no ści umożli wi Ci pod jęcie pra cy w róż-
nych śro do wi skach za wo do wych. Mo że roz -
pocz niesz ka rie rę w biu rze tłu ma cze nio wym
jed nej z in sty tu cji Unii Eu ro pej skiej, kor po -
ra cji sek to ra ban ko we go, a mo że zo sta niesz
dzien ni ka rzem śled czym – jak nasz ab sol -
went Ja kub Ko rus (New swe ek), któ re go
książka „Su ro gat ki. Hi sto rie ko biet, któ re ro -
dzą po ci chu” otrzy ma ła no mi na cję do na -
gro dy im. Ry szar da Ka pu ścińskie go. Wy bór
na le ży do Cie bie!

– klucze 
do zrozumienia innych

20
22

http://wls.uw.edu.pl
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KIERUNKI
TEOLOGICZNE

Atrakcyjne studia licencjackie 
z podwójnym dyplomem 

POLSKONIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE 
I TRANSLATORSKIE / ANGEWANDTE KULTUR

UND TRANSLATIONSSTUDIEN
Uniwersytet w Poczdamie 

i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

• możliwość rozpoczęcia studiów na UMCS w Lublinie 
lub na Uniwersytecie w Poczdamie

• solidne przygotowanie do zawodu tłumacza/tłumaczki
• stypendia DAAD i Erasmusa

Kontakt
dr Małgorzata Tempel:  tempel2@unipotsdam.de
dr Marta Michaluk: marta.michaluk@mail.umcs.pl

https://www.unipotsdam.de/de/slavistik
https://www.umcs.pl/pl/polskoniemieckiestudiakulturoweitranslatorskie.htm
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                            2      93,5

3      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             4      81,9

4      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           3      80,4

5      Uniwersytet Gdański                                                 7      72,6

6      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          11     69,6

7      Uniwersytet Wrocławski                                           6      68,2

8=      Uniwersytet Szczeciński                                           10     64,3

8=      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    5      64,2

10      Uniwersytet w Białymstoku                                      7      61,9

11=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       11     59,0

11=    Uniwersytet Łódzki                                                   9      58,8

13      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    13     58,2

14      Uniwersytet Zielonogórski                                       19     55,1

15      Uniwersytet Opolski                                                 15     54,2

16      Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie     20     52,3

17      Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach     14     51,6

18=    Uniwersytet Rzeszowski                                           16     50,5

18=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      17     50,2

20      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       21     49,4

21=    Uniwersytet Śląski                                                   17     48,7

21=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 24     48,6

Historia
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 1       Uniwersytet Jagielloński                                            1     100,0

2      Uniwersytet Warszawski                                           2       96,2

3      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           7      76,1

4      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             4      74,3

5      Uniwersytet Gdański                                                 8      69,7

6      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           3      65,8

7      Uniwersytet Łódzki                                                   5      60,7

8=      Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie     12     57,9

8=      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    9      57,7

10      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego        5      56,9

11      Uniwersytet Śląski                                                    13     53,8

12      Uniwersytet Wrocławski                                          15     50,7

13      Uniwersytet Zielonogórski                                       10     49,4

14      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    19     47,7

15      Uniwersytet Szczeciński                                           15     45,4

16      Akademia Ignatianum w Krakowie                          15     44,7

17      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      10     43,5

18      Uniwersytet Rzeszowski                                           18     37,7

19      Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    20     34,1

Filozofia
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1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2=      UAM w Poznaniu                                                       2      86,5

2=      Uniwersytet Jagielloński                                            2      86,3

4      UMK w Toruniu                                                         7      71,0

5      Uniwersytet Gdański                                                 5      70,0

6=      Uniwersytet Łódzki                                                   4      68,5

6=      Uniwersytet Wrocławski                                           6      68,0

8      Uniwersytet Śląski                                                     9      64,3

9      Uniwersytet Opolski                                                 11     63,7

10      Uniwersytet Rzeszowski                                            8      59,0

11=    KUL Jana Pawła II                                                     11     57,5

11=    UMCS w Lublinie                                                      10     57,1

13      UKSW w Warszawie                                                 18     53,6

14      UP im. KEN w Krakowie                                          16     50,4

15      Uniwersytet w Białymstoku                                     14     46,3

16      AGH w Krakowie                                                      16     44,0

17      Akademia Ignatianum w Krakowie                          13     41,7

18      UKW w Bydgoszczy                                                  20     39,8

19      UP Jana Pawła II w Krakowie                                  19     36,9

Kulturoznawstwo
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1      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           1     100,0

2      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             2      87,8

3      Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie      3      86,2

4      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego        4      73,7

5      Uniwersytet Szczeciński                                            5      66,5

6      Uniwersytet Opolski                                                  6      63,5

7      Uniwersytet Śląski                                                    8      61,0

8      Akademia Katolicka                                                  7      58,8

9=      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           9      53,8

9=      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      10     53,3

11      PWT we Wrocławiu                                                  11     52,0

12      ChAT w Warszawie                                                  12     45,2

Teologia
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-teologiczne/teologia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/historia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filozofia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/kulturoznawstwo
https://www.umcs.pl/pl/polsko-niemieckie-studia-kulturowe-i-translatorskie.htm
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KIERUNKI SPOŁECZNE

  1     Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           2     100,0

  2      Uniwersytet Warszawski                                           2      97,2

  3      Uniwersytet Jagielloński                                            1      94,0

  4      Uniwersytet Wrocławski                                           4      85,0

  5      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    5      80,8

  6      Uniwersytet Gdański                                                 7      75,4

7=      Uniwersytet Łódzki                                                   5      70,1

7=      Politechnika Warszawska                                          6      69,6

9=      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                10     64,9

9=      Uniwersytet Zielonogórski                                       14     64,8

11      Uniwersytet w Białymstoku                                     14     62,3

12      Uniwersytet Szczeciński                                           11     60,3

13=    Uniwersytet Śląski                                                   11     59,5

13=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            14     59,2

15      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      14     57,5

16      Uniwersytet Opolski                                                 11     54,5

17=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        21     52,0

17=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    23     51,8

Administracja
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           3      95,9

3      Uniwersytet Jagielloński                                           2      94,1

4      SWPS w Warszawie                                                  10     77,7

5      Uniwersytet Łódzki                                                   7       75,8

6      Uniwersytet Wrocławski                                           8      74,9

7      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           9      71,0

8      Uniwersytet Gdański                                                10     69,8

9      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            10      68,9

10      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      10     67,0

11=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    10     64,6

11=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       10     64,6

13=    Uniwersytet Śląski                                                   19     62,3

13=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   17     61,9

15      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        17     58,9

16      Uniwersytet Szczeciński                                           25     58,1

17      Uniwersytet Zielonogórski                                       23     52,6

Dziennikarstwo
i komunikacja
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/administracja
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/dziennikarstwo-i-komunikacja
https://bsw.edu.pl/
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-licencjackie/dziennikarstwo-komunikacja-spoleczna
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2=      Uniwersytet Jagielloński                                            3      93,1

2=      SWPS w Warszawie                                                   2      93,0

 4       Uniwersytet Wrocławski                                           4      77,5

5=      Uniwersytet Gdański                                                 7      68,2

5=      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           6      68,0

 7       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             5       65,0

8=      AE-H w Warszawie                                                   12     63,9

8=      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego        9      63,6

10      APS w Warszawie                                                     11     55,6

11=    Gdański Uniwersytet Medyczny                                8      50,2

11=    Uniwersytet Opolski                                                 21     50,1

13=    Uniwersytet Śląski                                                   18     49,4

13=    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II         12     49,4

15      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        15     47,5

16      Uniwersytet Łódzki                                                  15     46,0

17=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    18     45,1

17=    Uniwersytet Szczeciński                                           25     45,1

17=    Akademia Ignatianum w Krakowie                          23     45,1

20=    Uniwersytet Zielonogórski                                       18     39,9

20=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      10     39,8

22      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie      15     38,3

23      WS Humanitas w Sosnowcu                                    29     37,7

24=    Dolnośląska Szkoła Wyższa                                     27     34,1

24=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   14     33,8

24=    Krakowska Akademia                                               27     33,7

27      Społeczna Akademia Nauk w Łodzi                        25     32,1

28      AH-E w Łodzi                                                             -       26,0

Psychologia
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1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Akademia WSB                                                          4      86,3

3      Uniwersytet Jagielloński                                           2      76,1

4      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           2      74,5

5      Politechnika Rzeszowska                                           5      71,7

6      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             7      57,6

7=      Uniwersytet Wrocławski                                          16     56,7

7=      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego        -       56,3

9=      Uniwersytet Opolski                                                 19     55,4

9=      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           8      54,9

11      Uniwersytet Gdański                                                 9      54,8

12      Uniwersytet Szczeciński                                           12     53,8

13=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   12     52,8

13=    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie       9      52,6

15      Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni                  -       51,1

16      Uniwersytet Śląski                                                   15     50,4

17      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      19     48,1

18=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    19     46,7

18=    Akademia Pomorska w Słupsku                               6      46,2

20      Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach      9      46,1

21=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        25      44,4

21=    SGSP w Warszawie                                                    -       44,2

21=    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       23     43,9

24      Uniwersytet Zielonogórski                                       17     43,8

25      Uniwersytet Rzeszowski                                           17     41,7

26      Krakowska Akademia                                               22     38,1

27=    Akademia im. Jakuba z Paradyża                            26     33,8

27=    Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    23     33,4

29      Akademia Kaliska                                                     27     27,9
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/bezpieczenstwo
https://ranking.perspektywy.pl/2022/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/psychologia
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/zarzadzanie-i-socjologia-w-biznesie-i-mediach




PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 101

1      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           3     100,0

2      Uniwersytet Warszawski                                           1      98,3

3      Uniwersytet Jagielloński                                           2       96,4

4      APS w Warszawie                                                      4      92,4

5      Uniwersytet Wrocławski                                           5      85,4

6      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    6      79,9

7      SGGW w Warszawie                                                  7      77,9

8      ATH w Bielsku-Białej                                                 7      74,3

9=      Uniwersytet Gdański                                                 7      72,1

9=      Uniwersytet Łódzki                                                  10     72,1

11      Akademia WSB                                                         13     67,2

12      Uniwersytet Śląski                                                   11     66,3

13      Uniwersytet Szczeciński                                           15     63,4

14      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       12     61,1

15      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            18     60,0

16=    Akademia Ignatianum w Krakowie                          20     59,4

16=    Politechnika Śląska                                                   22     59,0

18      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      14     57,2

19=    Uniwersytet w Białymstoku                                     16     56,6

19=    Uniwersytet Zielonogórski                                       23     56,6

21      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    18     54,6

22      Uniwersytet Opolski                                                 23     52,4

23=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        20     50,6

23=    Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    23      50,3

25      Uniwersytet Rzeszowski                                           23     49,6

26      WS Humanitas w Sosnowcu                                    31     48,5

27      Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach     23     47,7

28      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          28     47,0

29=    Akademia Pomorska w Słupsku                               29     43,8

29=    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       31     43,5

31      Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu          33     38,6

32      ChAT w Warszawie                                                  29     37,1

33      UTH w Radomiu                                                       34     36,0

34      Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni -       35,4

35      Akademia im. Jakuba z Paradyża                            36     34,5

36      Politechnika Koszalińska                                          35     32,8

Pedagogika
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1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                           2      88,2

3      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    5      81,9

4      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                    3      78,3

5      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           4      74,7

6      Akademia Finansów i Biznesu Vistula                      8      73,8

7      Uniwersytet Łódzki                                                   6      72,3

8      Uniwersytet Wrocławski                                           7      70,9

9      Uczelnia Łazarskiego                                                 9      67,2

10      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                12     66,4

11      Collegium Civitas                                                     18     59,6

12      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    11     58,6

13      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            10     55,9

14      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu               14     55,0

15      Uniwersytet Opolski                                                 21     53,5

16      Uniwersytet Szczeciński                                           16     51,3

17      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       18     48,3

18      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   15     44,8

19=    Uniwersytet w Białymstoku                                     20     43,7

19=    Krakowska Akademia                                              16     43,6

21      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       22     40,0

Stosunki
międzynarodowe
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1      Uniwersytet Jagielloński                                           3     100,0

2      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           1      93,3

3      Uniwersytet Wrocławski                                           4      92,4

4      APS w Warszawie                                                      7      91,1

5      Uniwersytet Warszawski                                           2      89,8

6      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      6       74,8

7      Uniwersytet Gdański                                                 5      73,4

8      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    8      70,3

9      Uniwersytet Łódzki                                                  12     68,4

10      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            19     61,8

11      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    14     58,5

12      Uniwersytet Śląski                                                    9      56,9

13      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      11     54,7

14      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       10     54,1

15=    Uniwersytet Szczeciński                                           21     53,4

15=    AWF w Krakowie                                                      20     53,1

Pedagogika
specjalna
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/pedagogika
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/stosunki-miedzynarodowe
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/pedagogika-specjalna
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-licencjackie/stosunki-miedzynarodowe-3
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1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                           2      86,9

3=      Uniwersytet Łódzki                                                   3      69,8

3=      Uniwersytet Wrocławski                                           5      69,4

5      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           3      66,1

6      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             6      64,4

7      Uniwersytet Gdański                                                 7      62,8

8      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      11     60,8

9      Uniwersytet Opolski                                                 13     58,1

10=    Uniwersytet Szczeciński                                            8      51,2

10=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    9      51,0

12      Uniwersytet Śląski                                                   12     50,5

13      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       14     46,2

14      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    14     45,2

15      Uniwersytet Zielonogórski                                       16     42,7

16      Uniwersytet Rzeszowski                                           16     42,1

Politologia
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1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                           2      86,9

3      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           3      75,8

4      SGGW w Warszawie                                                  4      68,3

5      Uniwersytet Gdański                                                 6      65,8

6=     Uniwersytet Łódzki                                                   6      64,3

6=     AGH w Krakowie                                                       5      64,3

8      Uniwersytet Wrocławski                                          10     61,7

9      Uniwersytet Opolski                                                 13     61,0

10      Collegium Civitas                                                     11     60,3

11      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             9      56,7

12      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      16     53,0

13      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       13      52,3

14      APS w Warszawie                                                     20     51,3

15      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II         15     50,4

16      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   12     49,5

Socjologia
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/politologia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/socjologia
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/zarzadzanie-i-socjologia-w-biznesie-i-mediach
https://wspia.eu/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/


Wydział Nauk o Polityce 
i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Opolski

KONTAKT:
ul. Katowicka 89

45-061 Opole
tel. +48 77 452 74 62

e-mail: politologia@uni.opole.pl

wnopiks.uni.opole.pl

Dla wie lu uczel ni po wo dem do du my jest
fakt, że ist nie ją set ki lat. In ne chwa lą się licz bą
wy dzia łów lub no wy mi bu dyn ka mi. Jesz cze in ne
sta wia ją na pierw szym miej scu swo je osiągnię-
cia. My je ste śmy in ni! Oczy wi ście też roz wi ja my
na sze za ple cze dy dak tycz ne, pro wa dzi my wy so -
kiej ja ko ści ba da nia na uko we, na wiązu je my
współpra cę z part ne ra mi między na ro do wy mi.
Dla nas jed nak naj więk szym po wo dem do du my
są na si stu den ci, a głów ną mi sją dba nie o ich do -
bro. Głębo ko wie rzy my w to, że part ner skie, in -
dy wi du al ne po dej ście, życz li wość oraz ka me ral -
na at mos fe ra są naj lep szym spo so bem na owoc -
ną współpra cę z mło dy mi ludźmi. Do kła da my
wszel kich sta rań, aby nasz Wy dział był miej -
scem, w któ rym każdy czu je się jak u sie bie.
Chce my, aby na si stu den ci otrzy ma li od nas nie
tyl ko wie dzę i wy kształce nie, ale tak że po czu cie
przy na leżno ści do wspól no ty aka de mic kiej.

szłość ze świa tem me diów, przy go to wa li śmy
kie ru nek Dzien ni kar stwo i Ko mu ni ka cja
Spo łecz na. W ofer cie ma my rów nież Pu blic
Re la tions. Je go ab sol wen ci po dej mą pra cę
m.in. ja ko spe cja li ści ds. pro mo cji czy rzecz ni cy
pra so wi. Glo bal Stu dies za pra sza pa sjo na tów
języ ków ob cych (języ kiem wy kła do wym jest an -
giel ski), geo po li ty ki i ana li zy stra te gicz nej. Ma my
rów nież pro po zy cję dla tych, któ rzy w przy szło -
ści chcą kie ro wać in sty tu cja mi pu blicz ny mi i za -
rządzać ni mi w spo sób sku tecz ny, efek tyw ny.
Dla ta kich osób do sko na łym wy bo rem będzie
Za rządza nie Pu blicz ne. Na po zio mie stu diów
ma gi ster skich ma my jesz cze je den pro gram stu -
diów, któ ry jest na szą szcze gól ną du mą: Po li to -
lo gia – Eu ro pa Ma ster. To uni kal ny pro gram
re ali zo wa ny na trzech uczel niach: w Opo lu,
w Di jon (Fran cja) oraz w Mo gun cji (Niem cy). 

Dba my o re la cje, uczy my z pa sją, wspie ra my na -
szych stu den tów jak nikt in ny. Mo żesz nam za -
ufać. Z na mi wej dziesz na wyższy po ziom!

Na na szym Wy dzia le pra cu je 43 na ukow ców.
Ce ni my w nich jed nak nie tyl ko kwa li fi ka cje me -
ry to rycz ne. Rów nie ważne jest dla nas to, w ja ki
spo sób współpra cu ją ze stu den ta mi i w ja kim
stop niu an ga żu ją się w dy dak ty kę. 

Nasz Wy dział ofe ru je 6 kie run ków stu diów.
Po li to lo gia po win na za in te re so wać w szcze gól -
no ści te oso by, któ re z za cie ka wie niem ob ser -
wu ją współcze sną po li ty kę i chcą po znać od po -
wie dzi na tak ważne py ta nia, jak te: Co jest isto -
tą de mo kra cji? Jak zdo by wa się wła dzę? Sto sun -
ki Między na ro do we to ko lej ny z na szych kie -
run ków. Po ma ga on zro zu mieć zło żo ne pro ce sy
za cho dzące na are nie między na ro do wej: glo ba li -
za cję, kon flik ty zbroj ne, ry wa li za cję go spo dar -
czą. Dla osób, któ re pla nu ją związać swo ją przy -

CZY WIESZ, ŻE... 
• Na si stu den ci włącza ni są w licz ne pro jek ty, ini cja ty -

wy i ba da nia na uko we. Z na mi wej dziesz na wyższy
po ziom – to nie jest pu sty slo gan, lecz na sza obiet ni -
ca, któ rą trak tu je my bar dzo po ważnie. 

• Na si wy kła dow cy są re gu lar nie wy różnia ni na gro dą
Qu ali ty za pod no sze nie ja ko ści kształce nia.

• 90% na szej ka dry na uko wej uzy sku je wy so kie lub
bar dzo wy so kie wy ni ki za dzia łal ność dy dak tycz ną.

• Na sza ka dra na uko wa skła da się z am bit nych, za an -
ga żo wa nych i po my sło wych na ukow ców, zdo by wa -
jących licz ne gran ty na uko we.

• Na si wy kła dow cy two rzą ze spół o cha rak te rze mię-
dzy na ro do wym. Pra cu ją z na mi na ukow cy z Ka na dy,
Czech, Węgier i Ukra iny. 

• Na si stu den ci do ce nia ją nas za za an ga żo wa nie, życz -
li wość i part ner skie po dej ście.

• Po li to lo gia -Glo bal Stu dies otrzy ma ła pre sti żo wą eu -
ro pej ską na gro dę Glo bal Edu ca tion Ne twork Eu ro pe 

• Za rządza nie pu blicz ne otrzy ma ło Cer ty fi kat „Stu dia
z Przy szło ścią” 2022.

• Stu dia EUROPA MASTER kończy się z dy plo mem
3 uni wer sy te tów: Opol skie go, Di jon (Fran cja) oraz
Mo gun cji (Niem cy).

Największym dla nas powodem do dumy są nasi studenci, a główną misją dbanie o ich dobro i rozwój. Z nami wejdziesz
na wyższy poziom!
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Dbamy o relacje, uczymy z pasją, 
wspieramy naszych studentów jak nikt inny!
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PIOTR MA ZUR stu dent kie run ku go spo dar ka 
prze strzen na, 

Wy dzia ł Geo de zji i Kar to gra fii PW 
Swo ją przy go dę z go spo dar ką prze strzen ną roz po cząłem w 2018 ro ku, ale

już będąc w li ceum in te re so wa ły mnie te ma ty związa ne z roz wo jem miast,
par ty cy pa cją spo łecz ną i uwa run ko wa nia mi przy rod ni czy mi. 

Od po cząt ku stu dia wy da wa ły mi się cie ka we. Po ru sza ne by ły za gad nie nia z wie lu
dzie dzin, co spra wia ło, że kie ru nek był in ter dy scy pli nar ny i prak tycz nie każdy mógł zna leźć coś dla sie bie. 
Oprócz ty po we go pro jek to wa nia miast i osie dli, mo gli śmy ana li zo wać uwa run ko wa nia te re nu
pod za bu do wę, ba da li śmy po wierzch nię Zie mi, wy ko rzy stu jąc tech no lo gię sa te li tar ną i lot ni czą lub
zaj mo wa li śmy się wy ce ną i za rządza niem nie ru cho mo ścia mi. Wy kła dy i ćwi cze nia pro wa dzą oso by
bar dzo po moc ne i otwar te na no we ini cja ty wy, ma jące ogrom ną wie dzę w swo jej dzie dzi nie. 
Do dat ko wym atu tem stu diów jest du ża licz ba go dzin na uki z pro gra ma mi, uży wa ny mi później w pra cy
za wo do wej. Uczy my się ob słu gi za rów no dość po pu lar nych pro gra mów, ta kich jak: AutoCad, Re vit
do wi zu ali za cji, ArcMap do two rze nia map i ana liz, ja ki i spe cja li stycz nych, np. Geo ma pa, uży wa na w ka -
ta strze nie ru cho mo ści. Z cza sem sa me za jęcia prze sta ły mi wy star czać. Do wie dzia łem się o Ko le Na -
uko wym Go spo dar ki Prze strzen nej, któ re dzia ła ło na mo im wy dzia le. Po pierw szych spo tka niach za an -
ga żo wa łem się w or ga ni za cję kon fe ren cji na uko wej po święco nej tech no lo gii GiS, a z cza sem rów nież
w in ne pro jek ty na uko we, w tym gran ty. Dzia łal ność w ko le po zwo li ła mi w dal szym stop niu roz wi jać
swo ją wie dzę na uko wą, jak rów nież umie jęt no ści za rządza nia ludźmi i fi nan sa mi. 

1      Uniwersytet Jagielloński                                           1     100,0

2      Uniwersytet Warszawski                                           1      95,9

3      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           4      89,6

4      Uniwersytet Wrocławski                                           5      84,2

5      SWPS w Warszawie                                                   3      80,8

6      Uniwersytet Gdański                                                 6      76,7

7      Uniwersytet Łódzki                                                   7      76,0

8      ALK w Warszawie                                                      7      74,5

9      Uniwersytet Śląski                                                    9      72,5

10      AE-H w Warszawie                                                   20     70,0

11      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            10     67,6

12=    Uniwersytet w Białymstoku                                     11     65,3

12=    Uczelnia Łazarskiego                                               13     65,2

12=    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          14     65,0

15=    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    -       64,2

15=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       12     64,0

16      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    15     55,0

17      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      20     52,9

18      Uniwersytet Szczeciński                                           19     51,9

19      Uniwersytet Zielonogórski                                       17     49,9

20      Uniwersytet Opolski                                                 20     46,8

21      UTH w Radomiu                                                        -       46,0
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1=      Uniwersytet Warszawski                                           2     100,0

1=      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           1      99,9

3      Uniwersytet Gdański                                                 4      90,6

4      Politechnika Gdańska                                                9      88,2

5      Uniwersytet Jagielloński                                           6      87,3

6      Politechnika Warszawska                                          3      86,1

7        Uniwersytet Łódzki                                                   6      83,6

8=      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    4      82,1

8=      SGGWw Warszawie                                                   8      81,9

10      Uniwersytet Wrocławski                                           9      77,4

11      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                11     74,8

12      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                           13     72,0

13      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      15     70,1

14      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                17     69,0

15      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            11     67,1

16=    Uniwersytet Opolski                                                  -       64,2

16=    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                    14     64,2

18=    Politechnika Wrocławska                                         20     62,3

18=    Politechnika Krakowska                                          19     62,1

20      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    23     61,2

21=    Politechnika Białostocka                                          23     57,9

21=    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      21     57,8

Gospodarka
przestrzenna
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/prawo
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/gospodarka-przestrzenna
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-jednolite-magisterskie-prawo/prawo
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

 2       SGH w Warszawie                                                     2      94,5

 3       Uniwersytet Jagielloński                                           3      68,4

4=      SGGW w Warszawie                                                  8      66,7

4=      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                    7      66,5

6      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    4      65,5

7      ALK w Warszawie                                                      4      63,9

8      Uniwersytet Wrocławski                                          10     61,2

9      Uniwersytet Łódzki                                                   8      59,9

10      Politechnika Gdańska                                               10     58,6

11      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           4      57,7

12=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            10      57,1

12=    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                           10     56,7

14=    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                16     52,3

14=    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu               15     52,2

14=    ZUT w Szczecinie                                                     14     51,9

17=    Uniwersytet Gdański                                                17     50,8

17=    Akademia Finansów i Biznesu Vistula                     22     50,5

19      Uczelnia Łazarskiego                                               20     48,5

20      Uniwersytet Szczeciński                                           23     46,1

21      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    17     44,9

22      Politechnika Warszawska                                         24     40,8

23      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      26     39,9

24=    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II         20     39,1

24=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   17     38,6

26      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                    30     36,5

27=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       26     35,3

27=    UTH w Radomiu                                                       32     35,1

29=    Uniwersytet Zielonogórski                                       32     34,6

29=    Uniwersytet Rzeszowski                                           28     34,2

31=    Uniwersytet w Białymstoku                                     28     34,0

31=    Uniwersytet Opolski                                                 32     34,0

33=    Politechnika Koszalińska                                          25     28,6

33=    Politechnika Opolska                                                35     28,4

33=    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       36     28,1

36      Politechnika Świętokrzyska                                     37     22,9

Ekonomia
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-licencjackie/ekonomia-2
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/ekonomia
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Przyjdź z DOBRĄ maturą!

 1       SGH w Warszawie                                                     1     100,0

2      Uniwersytet Warszawski                                           2      96,1

3      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                    3      92,3

4      ALK w Warszawie                                                      4      89,9

5      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    5      73,5

6      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                5      69,8

7=      Uniwersytet Jagielloński                                           7      67,6

7=      Uniwersytet Łódzki                                                   8      67,5

7=      SGGW w Warszawie                                                 11     67,5

10=    Politechnika Rzeszowska                                          13     64,1

10=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             9      63,9

12=    AE-H w Warszawie                                                   12     62,8

12=    Politechnika Częstochowska                                     9      62,7

14=    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                15     60,1

14=    Akademia Finansów i Biznesu Vistula                     17     59,7

16      Uniwersytet Gdański                                                13     58,6

17=    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                    20     55,8

17=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    16     55,4

19      Uniwersytet Szczeciński                                           17     53,9

20      WSB w Poznaniu                                                      20     51,8

21      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       23     37,9

22      Uniwersytet Rzeszowski                                           19     37,0

23      Politechnika Koszalińska                                          22     34,8

24      Akademia im. Jakuba z Paradyża                            24     29,7

Finanse 
i rachunkowość
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/finanse-i-rachunkowosc
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-licencjackie/finanse-i-rachunkowosc
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 1       Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie         1     100,0

2=      Uniwersytet Warszawski                                           1      96,7

2=      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                   3      96,6

 4       Politechnika Gdańska                                                4      92,1

5=      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           5      83,0

5=      Uniwersytet Jagielloński                                           7      83,0

5=      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                    8      82,5

8=      Akademia WSB                                                         12     80,6

8=      Politechnika Warszawska                                          9      80,2

10=    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie             10     79,4

10=    Uniwersytet Łódzki                                                  14     78,9

12      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu               11     78,7

13      Akademia Ekonomiczno-Human. w Warszawie      17     77,0

14      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                   12     75,5

15      Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                      20     74,1

16=    Politechnika Wrocławska                                         15     70,3

16=    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                16     70,2

18      Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi        28     68,2

19      SWPS w Warszawie                                                  17     67,6

20=    Politechnika Lubelska                                               20     65,8

20=    SGGW w Warszawie                                                 25     65,3

22=    Politechnika Łódzka                                                 19     65,1

22=    Politechnika Śląska                                                   20     65,0

22=    Politechnika Częstochowska                                    20     64,8

25      Akademia Finansów i Biznesu Vistula                     24     63,8

26=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            25     62,9

26=    Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza          25     62,4

28=    Uniwersytet Gdański                                                30     59,9

28=    Politechnika Opolska                                                30     59,4

30      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          32     59,2

31      Uniwersytet Szczeciński                                           32     58,5

32=    Politechnika Białostocka                                          29     56,1

32=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     39     55,9

32=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      32     55,7

35      Politechnika Koszalińska                                          42     55,5

36=    Uczelnia Łazarskiego w Warszawie                          -       53,7

36=    Akademia Techniczno-Human. w Bielsku-Białej       36     53,6

38      Uniwersytet Zielonogórski                                       38     52,0

39      Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich          44     49,9

40      Uniwersytet Morski w Gdyni                                    43     47,9

Zarządzanie
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/zarzadzanie
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-licencjackie/zarzadzanie
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/zarzadzanie
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KONTAKT:
ul. Matejki 22/26,  90-237 Łódź

tel. 42 635 50 51
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

rekrutacja.wz.uni.lodz.pl

Wy dział Za rządza nia UŁ to miej sce, gdzie
stu den ci zdo by wa ją kom pe ten cje me ne dżer -
skie, by roz wi jać swo je wła sne po my sły
na biz nes lub pra co wać w naj więk szych mię-
dzy na ro do wych kor po ra cjach. Dzięki at mos -
fe rze współpra cy i przy jaźni, od kry wa ją swój
oso bi sty po ten cjał i znaj du ją wła sne ścieżki
roz wo ju. Pra cow ni cy Wy dzia łu to lu dzie pełni
pa sji, otwar to ści na zmia ny i wia ry w możli -
wo ści in nych.

Bo ga ta ofer ta pro gra mo wa Wy dzia łu Za rzą-
dza nia UŁ po wsta ła w opar ciu o kon sul ta cje
z pra co daw ca mi i prak ty ka mi go spo dar czy mi.
Za jęcia na Wy dzia le pro wa dzo ne są z wy ko -
rzy sta niem no wo cze snych me tod kształce nia:
ogra ni cze nie form wy kła do wych na rzecz
dys ku syj nych, pre zen ta cyj nych, gier sy mu la -

Wy dział Za rządza nia UŁ nie ustan nie się zmie nia i do pa so wu je ofer tę edu ka cyj ną do po trzeb ryn ko wych. Wśród kie run ków
po ja wi ły się aż trzy no wo ści pro wa dzo ne w języ ku an giel skim: Di gi tal Com mu ni ca tion and So cial Me dia for Ma na ge ment
na stu diach li cen cjac kich oraz Envi ron men tal Ma na ge ment i Bu si ness and Di gi tal Ana ly tics na stu diach ma gi ster skich.

ZARZĄDZAJ SWOJĄ KARIERĄ!

wia stu den tom kie run ku Ma na ge ment and Fi -
nan ce zdo by cie Cer ti fi ca te in Bu si ness Ac co -
un ting, uzy ski wa nie zwol nień z eg za mi nów
CIMA oraz po twier dze nie wie dzy w trak cie
eg za mi nów od by wa jących się po za Uczel nią
w wy stan da ry zo wa nych Cen trach Eg za mi na -
cyj nych Pe ar son Vue. Kie ru nek Lo gi sty ka
otrzy mał akre dy ta cję na zgod ność ze stan dar -
da mi ELA (Eu ro pe an Lo gi stics As so cia tion).
Ab sol wen ci stu diów I i II stop nia mo gą ubie gać
się o cer ty fi kat Eu ro pe an Ju nior Lo gi sti cian
oraz Eu ro pe an Se nior Lo gi sti cian. Kie ru nek
Bu si ness Ma na ge ment uzy skał pre sti żo wą,
ame ry kańską akre dy ta cję przy zna wa ną przez
li de ra akre dy ta cji dla pro gra mów edu ka cji biz -
ne so wej In ter na tio nal Ac cre di ta tion Co un cil
for Bu si ness Edu ca tion – IACBE.

cyj nych; więk sza in te rak tyw ność; więk sze za -
an ga żo wa nie stu den ta i na uczy cie la. 

Wy dział Za rządza nia UŁ po sia da akre dy ta -
cje między na ro do wych in sty tu cji, któ re pro -
wa dzą do znacz ne go zwięk sze nia kom pe ten -
cji stu den tów. Dzięki akre dy ta cji ACCA (As -
so cia tion of Char te red Cer ti fied Ac co un tants)
stu den ci kie run ku Ra chun ko wość oraz Ra -
chun ko wość i za rządza nie fi nan sa mi są zwol -
nie ni z wy bra nych eg za mi nów w ra mach zdo -
by wa nia cer ty fi ka tu ACCA. Akre dy ta cja
IPMA (In ter na tio nal Pro ject Ma na ge ment As -
so cia tion) umożli wia stu den tom kie run ku Za -
rządza nie do stęp do plat for my wie dzy z za -
kre su za rządza nie pro jek ta mi, a po ukończe -
niu stu diów przy stąpie nie do ofi cjal ne go eg za -
mi nu cer ty fi ku jące go. Pro gram CIMA umożli -

CZY WIESZ, ŻE WY DZIAŁ ZA RZĄDZA NIA UŁ:
• Otrzymał kategorię A wg MNiSW w ocenie parametrycznej jednostek

naukowych. 
• Uzyskał najwyższą wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
• Kształci według programów studiów dostosowanych do wymagań rynku pracy.
• Posiada akredytacje międzynarodowych instytucji: ACCA, IPMA, CIMA, ELA,

IACBE.

• Współpracuje z biznesem (staże w firmach, szkolenia, praktyki).
• Wyróżnia się aktywnym życiem studenckim (kilkanaście kół naukowych).
• Organizuje konferencje, warsztaty, spotkania, wykłady praktyków biznesu.
• Realizuje programy wymiany międzynarodowej (kilkadziesiąt uczelni

partnerskich).
• Posiada doskonałą infrastrukturę, zmodernizowane aule, strefy wypoczynku.

Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
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http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/tabid/1413/language/pl-PL/Default.aspx
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maturę
Wybierz 
swój Salon i dobrze zdaj 

1=      Uniwersytet Warszawski                                           2     100,0

1=      Uniwersytet Jagielloński                                           1     100,0

3      Politechnika Gdańska                                                5      83,7

4      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           3      78,5

5      Uniwersytet Wrocławski                                           4      76,4

6      Politechnika Łódzka                                                  6      68,2

7      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             7      66,7

8=      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                     9      65,8

8=      Uniwersytet Gdański                                                11     65,6

10=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego        8      63,5

10=    Uniwersytet Śląski                                                    9      63,4

12      Uniwersytet Łódzki                                                  12     61,5

13      Politechnika Śląska                                                   15     58,8

14=    Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    13     56,0

14=    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie      17     56,0

16      Uniwersytet w Białymstoku                                     15     55,0

17      Uniwersytet Opolski                                                 18     48,5

18      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       19     42,1

19      Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach     20     33,8

Chemia
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1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Politechnika Warszawska                                          3      84,3

3      Uniwersytet Jagielloński                                            2       81,7

4      Politechnika Wrocławska                                          5      73,4

5      AGH w Krakowie                                                       4      72,8

6      Uniwersytet Wrocławski                                           5      65,3

7      Politechnika Łódzka                                                  5      61,4

8      Politechnika Gdańska                                                8      60,7

9      Politechnika Poznańska                                            10     55,4

10      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           9      53,7

11      Politechnika Śląska                                                   14     52,1

12=    Politechnika Krakowska                                           12     51,4

12=    Uniwersytet Szczeciński                                           14     51,2

14      Politechnika Lubelska                                               19     50,6

15=    Uniwersytet Śląski                                                   10     49,3

15=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            13     49,2

15=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   14     49,2

18      Uniwersytet Gdański                                                14     46,8

19      Uniwersytet Zielonogórski                                       14     45,9

Matematyka
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                           2      95,5

3      Uniwersytet Wrocławski                                           5      67,2

4      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             6      64,9

5      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           7      63,5

6      Uniwersytet w Białymstoku                                      3      59,6

7      Uniwersytet Zielonogórski                                        4      54,7

8      Uniwersytet Gdański                                                11     48,0

9=      Uniwersytet Śląski                                                   15     44,3

9=      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   16     43,8

11      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        -       41,8

12      Uniwersytet Łódzki                                                  14     41,1

13      Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie     8      38,5

14      Uniwersytet Opolski                                                  9      35,3

15      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       12     32,6

Fizyka
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/fizyka
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/chemia
https://chem.uni.wroc.pl/pl/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/matematyka
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maturę
Wybierz swój 

Salon
i dobrze zdaj

 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                            2      73,6

3      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu            3      61,3

4      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             4      57,0

5      Uniwersytet Wrocławski                                            5      41,3

Astronomia
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 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                           2      75,5

3      Uniwersytet Wrocławski                                           3      65,8

4      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           4      56,1

5      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             5      53,6

6      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                    8      51,7

7      Uniwersytet Gdański                                                 9      50,9

8      Uniwersytet Łódzki                                                   7      49,1

9=      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu               12     43,9

9=      ATH w Bielsku-Białej                                                12     43,8

11      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                11     42,9

12=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   18     41,9

12=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    17     41,4

12=    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                   12     41,4

15=    Uniwersytet Opolski                                                 16     39,9

15=    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II          12     39,8

17      Akademia WSB                                                          5      38,7

18=    Uniwersytet w Białymstoku                                     10     36,6

18=    Uniwersytet Szczeciński                                           19     36,6

20      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      20     35,0

21      Uniwersytet Rzeszowski                                           21     33,8

22      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       22     33,1

Informatyka
(mgr)
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/astronomia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/informatyka
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-inzynierskie/informatyka-2
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-licencjackie/grafika
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Kan dy da ci na stu dia na na szym Wy dzia le mo -
gą wy bie rać wśród 10 kie run ków, w ostat nich
la tach zo stał utwo rzo ny no wy kie ru nek stu diów
Na ucza nie bio lo gii i przy ro dy zaś pro gram
stu diów I stop nia na kie run kach Bio lo gia, 
Bio tech no lo gia, Bio in for ma ty ka i Ochro -
na śro do wi ska prze szedł ra dy kal ne zmia ny. 

Wy bie ra jąc je den z kie run ków na I stop niu
można stu dio wać w sys te mie mo du ło wym,
któ ry za chęca do po dej ścia in ter dy scy pli nar -
ne go i umożli wia stu dio wa nie za rów no przed -
mio tów ogól nych, jak i spe cja li zo wa nie się
w wy bra nych aspek tach. Po nad to już na I ro -
ku stu den ci każde go z kie run ków mo gą
uczest ni czyć w tu to rin gu czy li in dy wi du al nej
for mie kształce nia, na kie ro wa nej na roz wój
stu den ta, zaś na stu diach II stop nia do stęp ny
jest pro gram men to rin gu. 

Na stu diach I i II stop nia Bio lo gia i zdro -
wie czło wie ka kształci my spe cja li stów w za -
kre sie ochro ny i wspo ma ga nia zdro wia lu dzi

Stu den ci Ochro ny Śro do wi ska, uzna ne go
za naj lep szy kie ru nek stu diów w Pol sce
w ran kin gu Per spek ty wy 2021, spo ty ka ją
się ze spe cja li sta mi z eko lo gii, bio lo gii mo le ku -
lar nej, eko tok sy ko lo gii czy mi kro bio lo gii, po -
zna ją za sa dy mo ni to ro wa nia, kształto wa nia
i za rządza nia śro do wi skiem. 

Na stu diach II stop nia mo gą wy brać spe cjal -
no ści ochro na śro do wisk lądo wych lub
ochro na śro do wisk wod nych, za rządza nie
śro do wi skiem lub stu dio wać na an giel sko ję-
zycz nej Envi ron me tal pro tec tion. Stu den ci
stu diów II stop nia na kie run ku Neu ro bio lo -
gia po zna ją me cha ni zmy funk cjo no wa nia mó -
zgu, w tym cho rób ukła du ner wo we go oraz
możli wo ści wy ko rzy sta nia zdo by tej wie dzy
w te ra pii eks pe ry men tal nej. Stu dia pro wa dzo -
ne są we współpra cy z po znański mi uczel nia -
mi: Uni wer sy te tem Me dycz nym, Aka de mią
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Uni wer sy te tem
Przy rod ni czym. 

i zdro wia śro do wi sko we go, któ rzy mo gą pra -
co wać w sze re gu in sty tu cji np. zaj mu jących się
dia gno sty ką i ana li zą da nych bio me dycz nych
oraz nie me dycz nych ośrod kach świad czących
usłu gi pie lęgna cyj ne i te ra peu tycz ne. 

Dla przy szłych na uczy cie li bio lo gii i przy ro -
dy ofe ru je my no wy kie ru nek Na ucza nie bio -
lo gii i przy ro dy. Stu dio wa nie kie run ku Bio -
tech no lo gia da je umie jęt no ści po zwa la jące
na roz wiązy wa nie pro ble mów na sty ku współ-
cze snej bio lo gii oraz tech no lo gii. Stu den ci stu -
diów II stop nia mo gą kon ty nu ować stu dia
w ra mach an giel sko języcz nej Bio tech no lo gy
lub stu diach pol sko języcz nych. Stu dia na kie -
run ku Bio in for ma ty ka umożli wia ją stu den -
tom roz wi ja nie in dy wi du al nych za in te re so wań
w ra mach wy bra nych ście żek jak bio in for ma -
ty ka se kwen cji i ana li za da nych po cho dzących
z se kwen cjo no wa nia no wej ge ne ra cji, bio in -
for ma ty ka struk tu ral na, sys te mo wa, ewo lu cyj -
na i po pu la cyj na. 

CZY WIESZ, ŻE... 
• Ochro na Śro do wi ska – I miej sce w Ran kin gu

Kie run ków Stu diów Per spek ty wy 2021
• Bio lo gia – III miej sce w Ran kin gu Kie run ków Stu -

diów Per spek ty wy 2021
• kie run ki Bio lo gia i Bio tech no lo gia – cer ty fi kat

„Stu dia z Przy szło ścią 2021” 
• do sko na ła ka dra i no wo cze sne la bo ra to ria

• Wy dział Bio lo gii – ka te go ria A+ w oce nie dzia łal -
no ści na uko wej i ba daw czo -roz wo jo wej jed no stek
na uko wych prze pro wa dzo nej przez MNiSW

• po nad 50 wy szko lo nych tu to rów i men to rów
aka de mic kich

• licz ne sek cja Ko ła Na uko we go Przy rod ni ków da ją
stu den tom możli wość roz wi ja nia wła snej ak tyw no -
ści ba daw czej

• Kurs Bio lo gii Tro pi kal nej w Ugan dzie, In ter na tio nal
Sum mer Scho ol po święco ny ba da niom hy dro bio lo -
gicz nym, Po znan Sum mer Scho ol of Bio in for ma tics
(PSSB), Kurs BioGeoEko w Ark ty ce

• kon tak ty na uko we z wy bit ny mi uczo ny mi i in sty tu -
cja mi na uko wy mi z ca łe go świa ta

• pro gram ERASMUS+ to ofer ta kształce nia na 92
uni wer sy te tach z ca łej Eu ro py 

Bio lo gia jest jed ną z naj bar dziej zróżni co wa nych dzie dzin na uki, a ro la ja ką pełni w roz wo ju i po stępie cy wi li za cyj -
nym jest prze ogrom na. W końcu jest to na uka zaj mu jąca się ba da niem ży cia, je go naj różniej szych form i prze ja wów.
Tak, jak zróżni co wa na jest bio lo gia ja ko na uka, tak zróżni co wa ne jest stu dio wa nie Bio lo gii na na szym Wy dzia le.
Na Wy dzia le chęt nie wi ta my lu dzi z pa sją, cie ka wych świa ta i kre atyw nych. 

BIOLOGIA – nauka o życiu

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

biologia.amu.edu.plSU
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KONTAKT:
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
tel.: 61 829 55 56
facebook.com/biologiaUAM
facebook.com/BiologiaiZdrowieCzlowiekaWB/  

http://biologia.amu.edu.pl/
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Wydział
Oceanografii i Geografii 

Uniwersytetu Gdańskiego

KONTAKT:
al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

tel. 58 523 66 00
e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

oig.ug.edu.pl

CZY WIESZ, ŻE... 
• W 2021 r. Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na przy zna ła

oce nę po zy tyw ną czte rem kie run kom stu diów na sze -
go Wy dzia łu: Geo gra fii, Go spo dar ce wod nej i ochro -
nie za so bów wód, Geo lo gii i Oce ano gra fii. 

• Na wy dzia le pa nu je przy ja zna dla stu den tów at mos fe -
ra, za jęcia re ali zo wa ne są w ma łych gru pach. Na jed -
ne go na uczy cie la przy pa da za le d wie 5 stu den tów. 

• Stu den ci zdo by wa ją umie jęt no ści prak tycz ne m.in.
dzięki współpra cy z ta ki mi fir ma mi, jak PGNiG,
LOTOS Pe tro bal tic, Bo eing Pol ska, Wo dy Pol skie. 

• Stu dia na kie run ku Hy dro gra fia mor ska pro wa dzo ne są
we współpra cy z Wy dzia łem Na wi ga cji i Uzbro je nia
Okręto we go Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej. Ab sol -
wen ci kie run ku spełnia ją wy mo gi upraw nia jące do ubie -
ga nia się o dy plom hy dro gra fa mor skie go ka te go rii B. 

• Wy dział po sia da dwie te re no we sta cje ba daw cze, wy -
ko rzy sty wa ne m.in. ja ko miej sca prak tyk stu denc kich:
Sta cję Mor ską w He lu oraz Sta cję Lim no lo gicz ną
w Bo ru ci nie. 

• Od ro ku 2017 stu den ci od by wa ją za jęcia prak tycz -
ne na no wo cze snym ka ta ma ra nie ba daw czym
r/v OCEANOGRAF. 

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego kontynuuje najlepsze tradycje badań utworzonego w 1970 r.
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Wyróżnia się na tle podobnych wydziałów w Polsce tematyką prac badawczych oraz
kształceniem w dziedzinach związanych z morzem. 

SU
PE

R 
W

YD
ZI

AŁ

W ra mach wy dzia łu funk cjo nu ją ze spo ły, ope ru ją-
ce w ob sza rach ba daw czych, obej mu jących: oce -
ano gra fię bio lo gicz ną, che micz ną i fi zycz ną, geo lo -
gię mo rza, geo fi zy kę, geo mor fo lo gię po brze ży
i po je zie rzy, hy dro lo gię i kli ma to lo gię. Na sza ofer -
ta dla kan dy da tów na stu dia I stop nia obej mu je
sześć kie run ków: Akwa kul tu ra – biz nes i tech -
no lo gia (stu dia o pro fi lu prak tycz nym), Geo gra fia,
Geo lo gia, Go spo dar ka wod na i ochro na za -
so bów wód  (stu dia o pro fi lu prak tycz nym), Hy -
dro gra fia mor ska (stu dia in ży nier skie o pro fi lu
prak tycz nym), Oce ano gra fia. Kon ty nu acja kształ-
ce nia na stu diach II stop nia jest możli wa na kie run -
kach: Geo gra fia fi zycz na z geo in for ma cją,
Oce ano gra fia oraz na uru cha mia nych od ro ku
akad. 2023/2024 kie run kach Oce ano gra fia fi -
zycz na sto so wa na i Ma ri ne Bio tech no lo gy,
re ali zo wa ne go w ca ło ści w języ ku an giel skim bez
po no sze nia opła ty za stu dia. 
Wy dział Oce ano gra fii i Geo gra fii jest fla go wą
jed nost ką wdra ża jącą mor ską mi sję Uni wer sy te -
tu Gdańskie go w za kre sie ba dań śro do wi ska

ce nia sko rzy sta ło wie lu stu den tów. Wy ni kiem
ich ak tyw no ści na uko wej są ar ty ku ły pu bli ko wa -
ne w pe rio dy ku Tu to ring Ge da nen sis. Cza so pi smo
Tu to rów i Tu tee (https://tu tee.ug.edu.pl). 
Od po wia da jąc na wy ma ga nia i ocze ki wa nia spo -
łe czeństwa opar te go na wie dzy, roz wi ja na jest
współpra ca z naj lep szy mi kra jo wy mi i za gra nicz -
ny mi ośrod ka mi na uko wy mi i ba daw czy mi.
WOiG współpra cu je z 28 uczel nia mi za gra -
nicz ny mi, na któ rych stu den ci mo gą stu dio wać
w ra mach pro gra mu Era smus+. Pra cow ni cy
Wy dzia łu pro wa dzą sze ro ką na uko wą współpra -
cę z sie cią mor skich in sty tu tów ba daw czych oraz
ob ser wa to riów śro do wi ska mor skie go. 
Ab sol wen ci wy dzia łu pra cu ją ja ko spe cja li ści w za -
kre sie oce ano gra fii, geo gra fii, go spo dar ki wod nej,
geo lo gii i ochro ny śro do wi ska. Znaj du ją za trud -
nie nie m.in. w in sty tu tach ba daw czych i edu ka cyj -
nych, w ad mi ni stra cji rządo wej i sa mo rządo wej,
w in sty tu cjach zaj mu jących się pla no wa niem i go -
spo dar ką prze strzen ną, wod ną i mor ską, a tak że
roz wo jem lo kal nym. 

mor skie go oraz kształce nia kadr dla po trzeb go -
spo dar ki mor skiej. Ma my wy so ką po zy cję na -
uko wą i edu ka cyj ną na Po mo rzu. Si ła wy dzia łu
tkwi przede wszyst kim w wy so kim po zio mie ka -
dry na ucza jącej oraz stu den tów, któ rzy od no szą
licz ne suk ce sy w kra ju i za gra ni cą. Na ucza nie ści -
śle po wiąza ne jest z pro wa dzo ny mi na wy dzia le
ba da nia mi oraz ze sta le roz wi ja nym za ple czem
la bo ra to ryj nym i na uko wo -ba daw czym. W ra -
mach re ali zo wa nych za jęć do dys po zy cji stu den -
tów po zo sta ją no wo cze śnie wy po sa żo ne la bo ra -
to ria bio lo gicz ne, che micz ne i fi zycz ne, geo mor -
fo lo gicz ne, geo lo gicz ne oraz hy dro lo gicz ne.
Spe cy fi ką wy dzia łu jest rów nież kształto wa nie
umie jęt no ści wy ko rzy sty wa nia Geo gra ficz nych
Sys te mów In for ma tycz nych (GIS) oraz no wo -
cze snych tech nik po zy ski wa nia, prze twa rza nia
i ana li zy da nych. Wy dział Oce ano gra fii i Geo gra -
fii UG był pierw szym wy dzia łem w Pol sce, któ -
ry wpro wa dził w spo sób sys te mo wy na ucza nie
me to dą tu to rin gu. Od 2014 ro ku z tej zin dy wi -
du ali zo wa nej i sper so na li zo wa nej for my kształ-

Studia dla pasjonatów LĄDÓW I OCEANÓW! 

https://oig.ug.edu.pl/
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KIERUNKI PRZYRODNICZE

maturę

SALON
MATURZYSTÓW
 Perspektywy 2022

Wybierz 
swój Salon i dobrze zdaj 

 1      Uniwersytet Jagielloński                                             1     100,0

2      Uniwersytet Warszawski                                            1      87,5

3      Uniwersytet Gdański                                                  5      84,9

4      Uniwersytet Wrocławski                                            3      83,1

5      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu            4      78,5

6      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             7      67,1

7      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                 8      64,5

8      Uniwersytet Łódzki                                                    9      62,2

9      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                           6      60,4

10     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                     14     58,6

11     Uniwersytet Medyczny w Lublinie                             -       57,6

12=   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie       16     54,8

12=   Uniwersytet Rzeszowski                                           11     54,4

12=   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       13     54,3

15     Uniwersytet Śląski                                                     17     54,1

16     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        15     51,3

17     Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie     18     49,7

18=   ZUT w Szczecinie                                                      19     46,9

18=   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach           21     46,7

18=   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           20     46,5

21     Uniwersytet Opolski                                                  23     42,8

22     Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy         22     42,1

23     Uniwersytet Zielonogórski                                        10     33,4

24     Uniwersytet Szczeciński                                            11     30,1

Biotechnologia
(mgr)

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
02

1

20
22

 1       Uniwersytet Jagielloński                                            1     100,0

2      Uniwersytet Warszawski                                           1      93,4

3      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu            3      88,5

4=      Uniwersytet Gdański                                                 5      78,4

4=      Uniwersytet Łódzki                                                   4      78,1

6=      SGGW w Warszawie                                                  6      72,5

6=      Uniwersytet Wrocławski                                           7      72,2

8       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                7      69,4

9       Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     7      64,8

10=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            13     59,9

10=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    16     59,4

12=    Uniwersytet w Białymstoku                                     14     58,5

12=    Uniwersytet Śląski                                                    12     58,1

12=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      16     58,0

15=    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       15     56,1

15=    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                           10     55,8

17=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   16     54,5

17=    Uniwersytet Opolski                                                 21     54,1

19=    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      23     52,7

19=    Uniwersytet Szczeciński                                           20     52,2

21      Uniwersytet Zielonogórski                                       24     51,7

22      Uniwersytet Rzeszowski                                           16     50,6

23      Akademia Pomorska w Słupsku                               21     46,8

24      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       25     46,1

25      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        26     45,2

Biologia

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
02

1

20
22

 1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

 2       Uniwersytet Jagielloński                                            2      98,3

 3       Uniwersytet Śląski                                                    3      90,8

4=      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu            4      87,2

4=      Uniwersytet Wrocławski                                            5      86,9

 6       Uniwersytet Szczeciński                                            6      71,4

Geologia

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
02

1

20
22

 1       Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           1      97,1

3      Uniwersytet Jagielloński                                           3      87,8

4      Uniwersytet Wrocławski                                           4      83,5

5      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             5      69,4

6      Uniwersytet Łódzki                                                   7      68,1

7=      Uniwersytet Śląski                                                    7      65,3

7=      Uniwersytet Gdański                                                 6      64,8

9        Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    9      59,7

10      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    12     56,4

11      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       11     53,4

12      Uniwersytet Szczeciński                                           10     52,5

13      Akademia Pomorska w Słupsku                               13     47,6

14      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        14     42,8

Geografia

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
02

1

20
22

1      Uniwersytet Warszawski                                           1     100,0

2      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           1      96,7

3      Uniwersytet Jagielloński                                            3      90,2

4=      SGGW w Warszawie                                                  6      84,8

4=      Uniwersytet Gdański                                                 4      84,7

6      Uniwersytet Łódzki                                                   6      78,4

7      AGH w Krakowie                                                      11     72,9

8      Politechnika Warszawska                                          8      71,2

9      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     9      70,2

10      Uniwersytet Wrocławski                                           5      68,9

11      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                           15     68,0

12      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      13     67,2

13      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                17     66,6

14      Uniwersytet Śląski                                                   10     63,1

15=    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      18     56,4

15=    ZUT w Szczecinie                                                     19     56,3

17      Uniwersytet Opolski                                                 20     55,8

18      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego       20     52,7

19      Uniwersytet Szczeciński                                           11     48,2

20      Uniwersytet Rzeszowski                                           23     47,5

21      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       22     42,4

Ochrona
środowiska

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
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1

20
22

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/biotechnologia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/ochrona-srodowiska
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/geografia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/geologia
https://salonmaturzystow.pl/2022/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/biologia
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KIERUNKI ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE

 1      SGGW w Warszawie                                                  1     100,0

 2       UR im. H. Kołłątaja w Krakowie                               2      90,7

 3       Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     3      76,2

 4       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 5      74,9

5=      Politechnika Krakowska                                            7      71,4

5=      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       4      71,1

7=      ZUT w Szczecinie                                                      8      62,4

7=      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       5      61,9

 9       Politechnika Białostocka                                           12     55,4

10      Uniwersytet Opolski                                                  9      51,1

Architektura
krajobrazu
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NI

K
20

22
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1
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22

 1       SGGW w Warszawie                                                  2     100,0

2      Uniwersytet Jagielloński                                           1      99,4

3=      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                4      88,9

3=      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          3      88,7

3=      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      5      88,6

6      Gdański Uniwersytet Medyczny                                6      76,5

7      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     7      72,3

8      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            8      68,1

9      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie      12     65,3

Dietetyka

W
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AŹ
NI

K
20

22

 2
02

1

20
22

1      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     2     100,0

2=      SGGW w Warszawie                                                  3      99,4

2=      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 1      99,1

4      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       5      86,1

5      Politechnika Łódzka                                                   4      85,0

6      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            6      82,5

7      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       7      76,4

8      ZUT w Szczecinie                                                      8      66,6

9      Uniwersytet Rzeszowski                                            9      58,9

10      Politechnika Bydgoska                                               9      55,1

11      Politechnika Koszalińska                                           11     48,5

Kierunki 
o żywieniu 
i żywności

W
SK
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K
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22
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1
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22

1      SGGW w Warszawie                                                  1     100,0

2      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     2      94,8

3      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            3      90,5

4      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       4      82,7

5      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 5      75,8

6      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       6      70,7

7      ZUT w Szczecinie                                                      7      62,7

8      Politechnika Bydgoska                                              8      58,1

9      Uniwersytet Rzeszowski                                            9      56,4

10      Politechnika Białostocka                                           11     49,6

11      Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach     10     42,3

Kierunki 
rolnicze i leśne

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
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1
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22

1      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     1     100,0

2      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       2      96,9

3      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                3      86,3

4      SGGW w Warszawie                                                  4      84,2

5      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            6      82,4

6      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       5      78,3

Zootechnika

W
SK

AŹ
NI

K
20

22
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1
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22

 1       SGGW w Warszawie                                                  1     100,0

2=      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       3      94,7

2=      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                2      94,7

4      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       4      85,3

5      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     5      80,6

6      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            7      68,7

Weterynaria

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
02

1
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22

1      SGGW w Warszawie                                                  -      100,0

2      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            -       80,8

3      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     -       71,8

4      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 -       69,8

5      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                        -       64,8

6      ZUT w Szczecinie                                                      -       51,1

Ogrodnictwo

W
SK
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20
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1
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22

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/architektura-krajobrazu
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/ogrodnictwo
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/weterynaria
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/zootechnika
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-rolnicze-i-lesne
https://www.vistulahospitality.edu.pl/kierunki-studiow/studia-licencjackie/dietetyka


https://www.sggw.edu.pl/


https://www.sggw.edu.pl/
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maturę
Wybierz swój 
Salon
i dobrze zdaj

 1       Uniwersytet Jagielloński                                            1     100,0

 2       Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      2      93,4

 3       Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          3      86,9

 4       Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                4      85,0

5=      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                      5      75,6

5=      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                     6      75,3

7       Gdański Uniwersytet Medyczny                                7      70,7

 8       Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach            9      62,3

 9       Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            8      61,4

10      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            11     57,2

11      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie       10     55,1

Analityka 
medyczna

W
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NI

K
20

22
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1
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22

 1       Uniwersytet Jagielloński                                            1     100,0

2      Gdański Uniwersytet Medyczny                                2      83,4

3      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      3      80,3

4      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            4      76,6

5      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                4      74,4

6      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          6      72,2

7      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                      8      67,0

8      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                     9      66,2

9      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            11     64,7

10      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach           10     63,9

11      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie       6      59,2

Farmacja

W
SK
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K
20

22

 2
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1
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22

1      Uniwersytet Jagielloński                                            1     100,0

2      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                      3      82,6

3      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          2      81,4

4      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            5      79,2

5      Gdański Uniwersytet Medyczny                                6      76,8

6=      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                     6      72,4

6=      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      4      72,2

8      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie       9      69,4

9      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach           10     67,0

10      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                8      62,5

Kierunek 
lekarsko-
-dentystyczny
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K
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22

 2
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1
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22

1      Uniwersytet Jagielloński                                            1     100,0

2      Gdański Uniwersytet Medyczny                                2      89,3

3=      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      4      86,9

3=      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                5      86,6

5      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                     3      85,5

6      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie       7      79,7

7      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          6      77,6

8      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                    8      76,3

9      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            9      72,4

10      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      10     71,7

Kierunek 
lekarski
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K
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1      Uniwersytet Jagielloński                                            1     100,0

2      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          2      90,5

3      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                3      84,2

4      Gdański Uniwersytet Medyczny                                4      82,9

5      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      5      81,6

6      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            7      76,9

7      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie       5      75,9

8=      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                    9      72,0

8=      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                     8      71,8

10=    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach          10     61,0

10=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            12     60,5

12      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       11     55,2

13      Uniwersytet Rzeszowski                                           14     52,3

14=    Uniwersytet Opolski                                                 13     42,2

14=    Akademia Kaliska                                                      -       42,0

Położnictwo
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SK
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22

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo
https://www.wsz.pl/
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1       Uniwersytet Jagielloński                                            -      100,0

2      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                -       96,1

3      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                      -       92,7

4=      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      -       90,6

4=      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie        -       90,2

 6       Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          -       73,4

 7       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             -       69,9

8=      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach            -       69,2

8=      Gdański Uniwersytet Medyczny                                -       69,0

10      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                     -       61,6

11      Uniwersytet Rzeszowski                                            -       56,7

12      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            -       52,7

13=    Uniwersytet Zielonogórski                                        -       51,8

13=    Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach      -       51,5

15      Akademia Pomorska w Słupsku                                -       48,4

16      ATH w Bielsku-Białej                                                 -       45,4

17      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        -       44,0

18      Akademia Kaliska                                                      -       42,8

19      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       -       37,3

20      Akademia WSB                                                          -       36,2

Ratownictwo
medyczne
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1      Uniwersytet Jagielloński                                           1     100,0

2      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          2      81,5

3      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      5      72,4

4      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                3      71,7

5=      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                     7      68,7

5=      Gdański Uniwersytet Medyczny                                4      68,5

7=      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                    6      66,1

7=      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie      10     66,0

9=      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            8      63,0

9=      Uniwersytet Zielonogórski                                        8      62,6

11      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach          11     56,4

12      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            13     55,4

13      Uniwersytet Rzeszowski                                           12     52,7

14      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       17     50,4

15=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      13     47,7

15=    Uniwersytet Opolski                                                 13     47,6

17=    AH-E w Łodzi                                                             -       41,7

17=    ATH w Bielsku-Białej                                                17     41,4

19      Akademia Pomorska w Słupsku                               16      40,9

Pielęgniarstwo
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 1       AWF w Katowicach                                                    1     100,0

 2       AWF w Gdańsku                                                        2      85,8

3=      AWF we Wrocławiu                                                   3      82,5

3=      AWF w Warszawie                                                     4      82,1

5        AWF w Krakowie                                                       5      80,0

6=      Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu                         7      75,0

6=      AWF w Poznaniu                                                       11     74,8

8=      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                     8      73,5

8=      Gdański Uniwersytet Medyczny                               10     73,3

10      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                    9      72,4

11      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            14     70,7

12      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka     12     69,7

13      Uniwersytet Jagielloński                                           6      67,4

14      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                               13     64,1

15      Uniwersytet Rzeszowski                                           14     59,0

16      Politechnika Opolska                                                14     57,4

17      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie      17     56,3

18      Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    18     53,5

19      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach          19     52,2

20      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       22     44,8

Fizjoterapia
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ratownictwo-medyczne
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
https://www.pum.edu.pl/
http://kpsw.edu.pl/
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 1       Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                2     100,0

 2       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             6      92,3

3=      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie       6      91,4

3=      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                    6      91,1

 5       Uniwersytet Medyczny w Lublinie                            3      90,1

 6       Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach           4      83,3

7=      AWF we Wrocławiu                                                  11     68,5

7=      Uniwersytet Opolski                                                  5      68,2

 9       Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie     6      59,2

10      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       12     58,5

11      AWF w Krakowie                                                      13     57,5

12      Społeczna Akademia Nauk w Łodzi                        10     52,6

13      Akademia Kaliska                                                      -       34,9

Kosmetologia
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 1       AWF w Katowicach                                                   1     100,0

2      AWFiS w Gdańsku                                                     2      91,8

3      AWF w Warszawie                                                     3      77,8

4      AWF w Poznaniu                                                       5      76,8

5      AWF we Wrocławiu                                                   4      74,8

6      AWF w Krakowie                                                       6      66,9

7      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy         6      63,2

8=      Uniwersytet Szczeciński                                            8      59,0

8=      Politechnika Opolska                                                 9      59,0

10      Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    10     57,9

11      Uniwersytet Rzeszowski                                           10     56,4

12      Uniwersytet Zielonogórski                                       13     47,5

13      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       14     32,9

14      Akademia Kaliska                                                     15     25,9

Wychowanie
fizyczne
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1      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           1     100,0

2      AWF w Katowicach                                                   2      94,9

3      AWFiS w Gdańsku                                                     4      93,9

4      SGGW w Warszawie                                                 11     91,2

5=      AWF we Wrocławiu                                                   3      90,2

5=      AGH w Krakowie                                                       5      90,0

 7       AWF w Warszawie                                                     8      88,0

8=      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             8      85,5

8=      Uniwersytet Łódzki                                                   8      85,3

10      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                   11     82,2

11      AWF w Poznaniu                                                       17     80,7

12      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      20     80,0

13      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                    11     79,4

14      Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    23     77,3

15      AWF w Krakowie                                                       6      76,2

16      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      14     72,7

17      Uniwersytet Rzeszowski                                           18     71,8

18      Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   15     70,7

19      Uniwersytet Śląski                                                   20     70,1

20=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        16     68,5

20=    Uniwersytet Szczeciński                                           18     68,3

22      Politechnika Opolska                                                22     66,5

23      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II         23     61,7

24      Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach     23     52,1

25      Akademia im. Jakuba z Paradyża                            27     44,2

Turystyka 
i rekreacja
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1      Uniwersytet Jagielloński                                           1     100,0

2      Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka      2      82,8

3      Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                4      81,7

4      Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                     3      78,1

5      Gdański Uniwersytet Medyczny                                5      75,1

6      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                    7      74,5

7      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach           6      71,4

8      Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                          7      66,8

9      Uniwersytet Szczeciński                                           12      57,7

10      Uniwersytet Medyczny w Lublinie                           10      55,9

11      Uniwersytet Rzeszowski                                           13     50,9

12      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach       11     48,9

Zdrowie 
publiczne
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kosmetologia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kosmetologia
https://ranking.perspektywy.pl/2022/
https://www.vistulahospitality.edu.pl/kierunki-studiow/studia-licencjackie/turystyka-i-rekreacja


KIERUNKI TECHNICZNE

122

ANETA KOWALSKA
a b  s o l  w e n t  k a
biotechnologii PCz
 Uwa żam, że ko bie ty,

któ re de cy du ją się
na stu dia tech nicz ne, ce -

chu je od wa ga, in te li gen cja
i pew ność sie bie. Z mo ich do świad czeń wy ni ka, że
ta kie dziew czy ny za zwy czaj ma ją na sie bie kon kret -
ny po mysł i po tra fią wie le osiągnąć, za rów no
na stu diach, jak i w później szym ży ciu za wo do wym.
Po ten cjał ko biet wi dzę za rów no na stu -
diach I i II stop nia, jak i na stu diach dok to ranc kich,
gdzie wie le ko biet ma kon kret ne pla ny, po my sły
na in no wa cyj ne roz wiąza nia. Dla te go uwa żam, że
ko bie ty nie po win ny po wie lać ste reo ty pu, że po li -
tech ni ki to uczel nie za re zer wo wa ne wy łącz nie dla
mężczyzn – my ra dzi my so bie na stu diach rów nie
do brze, a nie rzad ko le piej niż płeć prze ciw na. To
sku tek ko bie cej do cie kli wo ści, do kład no ści, a tak że
in ne go – często świe że go – punk tu wi dze nia
w tech nicz nym świe cie. 
Ja sa ma nie ze tknęłam się ni gdy z pró ba mi znie -
chęca nia mnie do wy bra nych stu diów i uczel ni
– by ło wręcz prze ciw nie: za chęca no mnie, bym
trwa ła w mo jej de cy zji. Wy ni ka ło to z fak tu, że
na ryn ku pra cy in ży nier był i wciąż jest le piej po -
strze ga ny niż ab sol went uczel ni uni wer sy tec kiej. 

 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      Politechnika Gdańska                                                3      98,0

3      Politechnika Śląska                                                    2      94,6

4      Politechnika Wrocławska                                          4      92,0

5      Politechnika Krakowska                                           5      89,7

6      Politechnika Lubelska                                                6      88,7

7=      Politechnika Poznańska                                             8      84,1

7=      Politechnika Łódzka                                                  7      83,6

9      ZUT w Szczecinie                                                      9      73,3

10      Politechnika Białostocka                                          12     72,1

11      Politechnika Opolska                                                11     66,6

12=    Politechnika Bydgoska                                              10     61,6

12=    Politechnika Rzeszowska                                         13     61,3

14      Krakowska Akademia                                               -       59,7

15      Uniwersytet Zielonogórski                                       14     55,3

16      Politechnika Świętokrzyska                                     15     53,2

Architektura
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 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      Politechnika Poznańska                                             2      97,7

3      Politechnika Gdańska                                                3      92,0

4      AGH w Krakowie                                                       4      85,5

5      Politechnika Wrocławska                                          5      75,6

6      Politechnika Śląska                                                    6      73,8

7      Politechnika Łódzka                                                  7      67,9

8      Politechnika Świętokrzyska                                      8      65,3

9      Politechnika Krakowska                                           9      61,9

10      Politechnika Opolska                                                13     58,4

11=    Politechnika Białostocka                                          10     56,4

11=    Politechnika Częstochowska                                     -       55,9

13      Politechnika Rzeszowska                                         11     54,6

14      ZUT w Szczecinie                                                     12     52,5

15      Uniwersytet Zielonogórski                                       14     44,9

16      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu            15     41,5

Automatyka 
i robotyka
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 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2        SGGW w Warszawie                                                  2      88,2

3=      Politechnika Łódzka                                                  5      79,5

3=      Politechnika Wrocławska                                          6      79,5

5      Politechnika Gdańska                                                6      77,4

6      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                3      73,6

7      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     4      67,1

8      Politechnika Śląska                                                    8      58,2

9      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            9      53,2

10      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      10     51,7

11      Politechnika Białostocka                                          12     47,8

12      Politechnika Częstochowska                                    11     45,6

13      Politechnika Krakowska                                           12     43,4

14      Politechnika Bydgoska                                              14     38,8

15      Politechnika Rzeszowska                                          15     33,8

Biotechnologia
(mgr inż.)
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/architektura
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/automatyka-i-robotyka
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/biotechnologia-inz
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/studia-inzynierskie/architektura
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1=     Politechnika Wrocławska                                           1     100,0

1=     Politechnika Warszawska                                          2      99,5

3       Politechnika Śląska                                                    3      94,1

 4      Politechnika Gdańska                                                 4      91,7

5=     Politechnika Krakowska                                            8      80,2

5=     Politechnika Lubelska                                                6      80,0

7=     AGH w Krakowie                                                       5      79,4

7=     Politechnika Łódzka                                                   7       78,9

 9      ZUT w Szczecinie                                                      9      75,9

10=   Politechnika Poznańska                                            10     68,1

10=   Politechnika Częstochowska                                    10     67,9

10=   Politechnika Białostocka                                           12     67,6

13     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                13     66,4

14=   Politechnika Bydgoska                                              15     59,2

14=   Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie       14     58,8

16     Politechnika Opolska                                                16     54,8

17     SGGW w Warszawie                                                 19     51,8

18=   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      17     51,0

18=   Politechnika Rzeszowska                                          18     50,6

20     Uniwersytet Zielonogórski                                       20     47,3

Budownictwo
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 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      88,7

3      Politechnika Śląska                                                    3      81,6

4      Politechnika Wrocławska                                          4      79,1

5      Politechnika Gdańska                                                5      77,5

6      Politechnika Łódzka                                                  6      67,2

7      Politechnika Poznańska                                             7      63,8

8      SGGW w Warszawie                                                  8      62,1

9      Politechnika Częstochowska                                     9      59,2

10      Politechnika Krakowska                                          10     55,2

11      Politechnika Rzeszowska                                          13     50,8

12=    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                    12     48,7

12=    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie      11     48,4

14      Politechnika Koszalińska                                          14     42,8

Energetyka
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 1       AGH w Krakowie                                                       1     100,0

2      Politechnika Warszawska                                          2      96,6

3      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             4      78,7

4      Politechnika Wrocławska                                           3      70,3

5      Politechnika Gdańska                                                5      66,7

6      Politechnika Łódzka                                                   6      59,7

7      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                     7      56,9

8      Politechnika Poznańska                                             8      54,9

9      Politechnika Częstochowska                                    10     50,5

10      Politechnika Krakowska                                            9      48,7

Fizyka 
techniczna
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/budownictwo
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/energetyka
https://wilgz.agh.edu.pl/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/fizyka-techniczna
https://ranking.perspektywy.pl/2022/
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Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska

KONTAKT:
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel.: 12 628 23 01, 12 628 23 04
e-mail: wil@pk.edu.pl

wil.pk.edu.pl

CZY WIESZ, ŻE... 
• In ży nie ro wie kończący stu dia na WIL po sia da ją naj bar -

dziej atrak cyj ne, wszech stron ne i pre sti żo we wy -
kształce nie, a ab sol wen ci są po szu ki wa ni na ryn ku kra -
jo wym i eu ro pej skim. 

• Wy dział ofe ru je 11 spe cjal no ści do wy bo ru. 
• WIL pro wa dzi bez płat ne stu dia w języ ku an giel -

skim, od ro ku aka de mic kie go 22/23 rów nież
w języ ku ukra ińskim.

• Wy dział nie ustan nie dąży do sa mo roz wo ju. W 2016 r.
Wy dział IL, ja ko je den z pierw szych wy dzia łów w Pol -
sce, zdo był cer ty fi kat KAUT. Jest to nie zwy kle pre sti -

żo we wy różnie nie, o któ re wdział będzie się sta rał po -
now nie. 

• Przy Wy dzia le funk cjo nu je Ra da Przed siębior ców
– gru pa przed sta wi cie li czo ło wych firm związa nych
z dzie dzi na mi trans port i bu dow nic two. Ma ona zna -
czący wpływ na kształto wa nie pro gra mów stu diów.

• WIL dys po nu je no wo cze sny mi i zmo der ni zo wa -
ny mi la bo ra to ria mi po zy ska ny mi dzięki środ kom
unij nym.

• Na Wy dzia le dzia ła aż 14 Kół Na uko wych
• W ra mach pro gra mu Era smus Wy dział współ-

pra cu je z po nad 90 uczel nia mi.

• Wy dział ma pod pi sa ne po ro zu mie nia z przed sta wi cie -
la mi wio dących firm w bran ży ko le jo wej i bu dow la nej
w spra wie sty pen diów fun do wa nych dla naj lep -
szych stu den tów, uła twia jąc im w ten spo sób start
w pra cy za wo do wej (co mie sięcz ne wspar cie fi nan so -
we pod czas stu diów oraz gwa ran cja za trud nie nia
po ich za kończe niu). 

• W 2022 ro ku Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na przy zna ła
cer ty fi ka ty do sko na ło ści kształce nia. Cer ty fi kat
w ka te go rii Part ner dla roz wo ju – do sko na łość we
współpra cy z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym
otrzy mał m.in. kie ru nek Bu dow nic two. 

Wy dział In ży nie rii Lądo wej Po li tech ni ki Kra kow skiej kształci na kie run kach Bu dow nic two i Trans port. Ukończe nie stu -
diów gwa ran tu je szyb kie pod jęcie do brze płat nej pra cy za wo do wej. 1) WIL PK jest naj więk szym wy dzia łem uczel ni.
75 lat tra dy cji, uzna ni na ukow cy, akre dy ta cje, wy so kiej ja ko ści kształce nie, licz ne wy różnie nia, no wo cze sne akre dy to wa -
ne la bo ra to ria i za do wo le ni ab sol wen ci, to coś, co przy ciąga ko lej nych kan dy da tów na stu dia.
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Zbuduj z nami swoją przyszłość

Bu dow nic two i Trans port to prio ry te to we
dzie dzi ny go spo dar ki, któ re słu żą spo łe czeń-
stwu więc jest to świet na per spek ty wa na przy -
szłość! Za po trze bo wa nie na ka drę w tym za kre -
sie jest ogrom ne w Pol sce jak i za gra ni cą. 

Pro gram stu diów na kie run ku Bu dow nic two
jest ob szer ny – mu si bo wiem umożli wić stu den -
tom po zy ska nie sze ro kiej i do głęb nej wie dzy
z za kre su pro jek to wa nia i wy ko naw stwa obiek -
tów bu dow la nych. Na stu diach ma gi ster skich
wy dział ofe ru je do wy bo ru spe cjal no ści: in for -
ma cja i mo de lo wa nie (BIM), bu dow nic two hy -
dro tech nicz ne i geo tech ni ka, in fra struk tu ra dro -
go wa i ko le jo wa, kon struk cje bu dow la ne i in ży -
nier skie, me cha ni ka kon struk cji in ży nier skich,
mo sty i bu dow le pod ziem ne, tech no lo gia i or ga -
ni za cja, Struc tu ral De sign and Ma na ge ment in

sku! Stu dia II stop nia na kie run ku Trans port
prze wi du ją trzy spe cjal no ści: spe dy cja, trans port
ko le jo wy i trans port miej ski. Wy dział, aby
wspie rać stu den tów pod pi sał po ro zu mie nia
z wio dący mi fir ma mi dot. sty pen diów fun do wa -
nych z gwa ran cją za trud nie nia po ukończe niu
stu diów. Ab sol wen ci kie run ku Trans port mo gą
zna leźć za trud nie nie w przed siębior stwach
prze wo zo wych, spe dy cyj nych, w dzia łach trans -
por tu i lo gi sty ki; w biu rach urba ni stycz nych;
w przed siębior stwach prze wo zów pa sa żer -
skich, za ło żyć wła sne fir my. Za rob ki ab sol wen -
tów kie run ku Trans port sięga ją 7 tys. mie sięcz -
nie. 1)

1/ Ba da nia lo sów ab sol wen tów 2021 Biu ra Ka rier Po li tech -
ni ki Kra kow skiej.

Ci vil En gi ne ering. Ukończe nie kie run ku Bu dow -
nic two da je możli wość ubie ga nia się o upraw nie -
nia bu dow la ne.

Ab sol wen ci Wy dzia łu są przy go to wa ni do pra -
cy w przed siębior stwach pro jek to wych, wy ko -
naw czych, roz wi ja jących no we tech no lo gie dla
bu dow nic twa, w nad zo rze bu dow la nym, w jed -
nost kach ad mi ni stra cji państwo wej. 98,7% ab -
sol wen tów kie run ku Bu dow nic two już po 6-ciu
mie siącach od ukończe nia stu diów pra cu je,
a 92% pra cu je zgod nie ze zdo by tym wy kształ-
ce niem! 1)

Kie ru nek Trans port to no wo cze sne po dej ście
do pro jek to wa nia miast, or ga ni za cji prze wo zów
pa sa żer skich i trans por tu ła dun ków. Łącząc tę
wie dzę Wy dział da je możli wość or ga ni za cji
trans por tu przy ja zne go miesz kańcom i śro do wi -

https://wil.pk.edu.pl/index.php?lang=pl-pl
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MŁY NA REK -ŻAK

in ży nie ria 
ma te ria ło wa,

doktorantka PŚl
Ab sol went ka kie run ku

in ży nie ria ma te ria ło wa na Po -
li tech ni ce Śląskiej, obec nie w trak cie dok to ra tu.
Pra cu je nad dwo ma pro jek ta mi na uko wy mi
(pro jek to wa nie sto pów alu mi nium do za sto so -
wań m.in. w lot nic twie oraz pro jek to wa nie bio -
re sor bo wal nych sto pów ma gne zu do za sto so -
wań w or to pe dii).
O kam pa nii Dziew czy ny na Po li tech ni ki sły sza łam
już w szko le śred niej i za wsze uwa ża łam ją za bar -
dzo cie ka wą i po ży tecz ną ini cja ty wę, po nie waż
wspie ra wy bo ry mło dych ko biet i do da je im pew -
no ści sie bie. Ma tu rzyst ki sto jące przed trud nym
wy bo rem kie run ku stu diów wciąż mu szą mie rzyć
się ze ste reo ty pa mi i szko dli wym po dzia łem
na stu dia „męskie” i „dam skie”, przez co są pełne
obaw, je śli pla nu ją tech nicz ną ścieżkę kształce nia.
A prze cież współcze śnie wi dać wy raźny trend
two rze nia różno rod nych ze spo łów – dba ją o to
no wo cze sne fir my czy in sty tu cje, po nie waż gwa -
ran tu je to więk szą kre atyw ność i wyższą wy daj -
ność pra cy ta kich ze spo łów. 

Czytaj
Perspektywy.pl

 1       Politechnika Wrocławska                                           1     100,0

2      Politechnika Warszawska                                          1      99,3

3=      Politechnika Łódzka                                                   3      80,9

3=      Politechnika Poznańska                                             4      80,8

5      ZUT w Szczecinie                                                      5      79,3

6      Politechnika Krakowska                                            6      59,7

Inżynieria 
chemiczna
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 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      92,5

3      Politechnika Śląska                                                    4      82,2

4      Politechnika Gdańska                                                3      79,3

5      Politechnika Wrocławska                                          5      72,7

6      Politechnika Lubelska                                                6      59,7

7      Politechnika Łódzka                                                  6      56,6

8      Politechnika Poznańska                                            11     55,7

9      Politechnika Białostocka                                           8      52,5

10      Uniwersytet Śląski                                                    9      50,3

Inżynieria
biomedyczna
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1      Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      92,8

3      Politechnika Wrocławska                                           -       80,9

4      Politechnika Gdańska                                                3      78,5

5      Politechnika Łódzka                                                  4      71,3

6      Politechnika Śląska                                                    6      68,3

7      Politechnika Poznańska                                             7      66,7

8      Uniwersytet Śląski                                                     7      65,2

9      ZUT w Szczecinie                                                      5      62,1

10=    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie      10     56,8

10=    Politechnika Częstochowska                                    10     56,6

12      Politechnika Krakowska                                          12     56,0

13      Politechnika Rzeszowska                                          13     53,2

14      Uniwersytet Rzeszowski                                           14     47,0

15      ATH w Bielsku-Białej                                                14     44,7

16      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        16     43,5

Inżynieria
materiałowa
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/inzynieria-biomedyczna
https://rekrutacja.pk.edu.pl/
https://www.mwsl.eu/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/inzynieria-chemiczna
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/inzynieria-materialowa
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ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 
Wy dział jest wio dącą w Pol sce jed nost ką na -

uko wo -dy dak tycz ną pro wa dzącą stu dia w naj -
istot niej szych dla pol skiej go spo dar ki kie run kach: 
• che mia, 
• in ży nie ria che micz na i pro ce so wa, 
• in ży nie ria ma te ria łów i na no ma te ria łów,
• inżynieria w medycynie, 
• tech no lo gia che micz na.
Kształci my rów nież w języ ku an giel skim
na kie run kach:
• che mi cal en gi ne ering, 
• ma te rials scien ce and en gi ne ering. 

Wszyst kie kie run ki ma ją pro gram stu diów
uwzględ nia jący naj now sze tren dy w roz wo ju
zie lo nych tech no lo gii oraz wy cho dzą na prze ciw
roz wi ja jące go się prze my słu z uwzględ nie niem
go spo dar ki przy ja znej śro do wi sku. Pro gra my te

zmie nia my z oto cze niem spo łecz no -go spo dar -
czym, co po zwa la na do sto so wa nie pro fi lu na -
sze go ab sol wen ta do po trzeb ryn ku pra cy.

KSZTAŁĆ SIĘ INNOWACYJNIE
Kształce nie na Wy dzia le ba zu je na „trój kącie

wie dzy”, któ ry uwy pu kla zin te gro wa ne po dej ście
do ba dań, in no wa cji i na ucza nia. Będziesz współ-
pra co wał z do sko na le wy kształco ną ka drą na uko -
wo -dy dak tycz ną w re la cji „mistrz -uczeń”. Opra -
co wa ne tech no lo gie, uzy ska ne pa ten ty oraz opu -
bli ko wa ne pra ce czy nią z nas je den z naj bar dziej
in no wa cyj nych ośrod ków na uko wych w Pol sce,
co prze kła da się na wy so ką ja kość kształce nia
na Wy dzia le oraz wy so kie po zy cje na szych kie -
run ków stu diów w ran kin gach „Per spek tyw”.

Po tra fi my rów nież zdo by wać fun du sze
na do sko na le nie ofer ty kształce nia i wpro wa -

dza nie no wo cze snych me tod na ucza nia (pro jekt
ZUT 2.0 i ZUT 4.0). To wła śnie u nas będziesz
mógł roz wi jać swo je pro jek ty i po my sły na uko -
we w pra cow ni FabLAB, w miej scu fa bry ka cji
i kre atyw ne go my śle nia wzo ro wa ne go na ame -
ry kańskiej uczel ni MIT. 

A CO PO STUDIACH? 
Przy szli ab sol wen ci Wy dzia łu mo gą li czyć

na atrak cyj ne za rob ki we dług Ogól no pol skie go
Ba da nia Wy na gro dzeń. Na si ab sol wen ci są bar -
dzo ce nie ni i po szu ki wa ni na kra jo wym i za gra -
nicz nym ryn ku pra cy. Po stu diach mo żesz rów -
nież roz po cząć ka rie rę na uko wą za pi su jąc się
do Szko ły Dok tor skiej. Je że li na to miast pra cu -
jesz za wo do wo i chciałbyś się da lej roz wi jać na -
uko wo to masz ta ką możli wość w ra mach pro -
gra mu „Dok to rat wdro że nio wy”. 

Wydział Technologii 
i Inżynierii Chemicznej

Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie

KONTAKT:
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,

tel.: +48 91 449 49 64
e-mail: wtiich@zut.edu.pl

facebook.com/WTiICh

wtiich.zut.edu.pl

BILET DO  INNOWACYJNEGO 
       I NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA 
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Wy dział Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej Za chod nio po mor skie go Uni wer sy te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie
(uczel ni po wo ła nej w dniu 1.01.2009 r. z po łącze nia Po li tech ni ki Szcze cińskiej i Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie) to
miej sce, w któ rym roz wi niesz swo je in ter dy scy pli nar ne za in te re so wa nia oraz zdo będziesz wie dzę i umie jęt no ści, któ -
re przy da dzą się w zna le zie niu cie ka wej i atrak cyj nej pod względem za rob ków pra cy. 

CZY WIESZ, ŻE...
• Nasz Wy dział to 75 lat tra dy cji aka de mic kich za po -

cząt ko wa nych na Po li tech ni ce Szcze cińskiej. 
• Na sze kie run ki stu diów są w czo łów kach ran kin gu

por ta lu edu ka cyj ne go PERSPEKTYWY.
• Do sto so wu je my pro gra my kształce nia do Two ich po trzeb

oraz ofe ru je my w kształce niu re la cję „mistrz -uczeń”.
• Na sza ka dra na uko wo -dy dak tycz na za wsze znaj dzie

dla Cie bie czas. 

• Sied mio ro uczo nych z na sze go Wy dzia łu zo sta ło za -
li czo nych do gro na naj bar dziej wpły wo wych 2% na -
ukow ców na świe cie. 

• Nie bo imy się udo stęp niać Ci sprzętu ba daw cze go
i ofe ru je my do stęp do jed nych z naj no wo cze śniej -
szych la bo ra to riów w Eu ro pie. 

• Na si stu den ci uczest ni czą przy re ali za cji pro jek tów ba -
daw czych i ba daw czo -roz wo jo wych re ali zo wa nych
z przed siębior ca mi. 

• Opra co wu je my tech no lo gie, któ re są wdra ża ne
do go spo dar ki – Ty też mo żesz wziąć w tym udział. 

• Na si stu den ci są au to ra mi i współau to ra mi pu bli ka cji
na uko wych oraz pa ten tów.

• Uzy skasz wy kształce nie, któ re po zwo li Ci sku tecz nie
kon ku ro wać na kra jo wym i za gra nicz nym ryn ku pra cy. 

https://wtiich.zut.edu.pl/index.php?id=5256
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Wydział Inżynierii Lądowej 
i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

KONTAKT:
Al. Mickiewicza 30, bud. A4, 

30-059 Kraków
tel.: 12 617 20 51
wilgz@agh.edu.p

rekrutacja.wilgz@agh.edu.pll

wilgz.agh.edu.pl

CZY WIESZ, ŻE... 
• Po nad 90% ab sol wen tów WILiGZ po zy ska ło peł-

ne za trud nie nie w okre sie 6 mie sięcy od dnia
obro ny pra cy dy plo mo wej. Udział stu den tów w ogól -
no pol skich oraz między na ro do wych pro jek tach ba -
daw czych uła twia bu do wa nie re la cji oraz umie jęt no ści
biz ne so wych nie zbęd nych na ryn ku pra cy. Dzięki po -
kaźnej licz bie kra jo wych i za gra nicz nych part ne rów
biz ne so wych WILiGZ, 65,4% ab sol wen tów Wy -
dzia łu zna la zło prac w trak cie stu diów.

• Możli wość wy bo ru wła snej ścieżki za wo do wej jest naj -
ważniej sza, Po nad 55% pra cu jących ab sol wen tów

WILiGZ otrzy ma ło śred nio 3 pro po zy cje za trud nie -
nia. Stu den ci WILiGZ roz wi ja ją swo je pa sje i umie jęt -
no ści w 10 stu denc kich ko łach na uko wych po przez re -
ali za cję pro jek tów z za kre su in ży nie ryj ne go, kształto -
wa nia śro do wi ska, eks plo ra cji da nych, po zy ski wa nia
su row ców oraz no wo cze snych me tod za rządza nia. 

• Za ple cze ba daw cze z wy ko rzy sta niem któ re go na si
stu den ci roz wi ja ją swo je umie jęt no ści od zwier cie dla
no we po trze by i możli wo ści świa ta na uki. Jed nym
z przy kła dów jest to mo graf, któ ry da je uni ka to wą
możli wość pro wa dze nia ba dań na prób kach ba daw -
czych o wy mia rach do 10,0 cm, a w przy pad ku ele -

men tów li no wych na wet do 1,0 m. To mo graf tej kla -
sy jest je dy ny w Pol sce, wy po sa żo ny zo stał w ma -
szy nę wy trzy ma ło ścio wą. Po zwa la to na ba da nia ma -
te ria łów pod ob ciąże niem me cha nicz nym (ści ska nie
i roz ciąga nie) i ter micz nym. 

• Roz wi ja my tech ni ki VR/AR, któ re są za awan so wa ny -
mi tech no lo gicz nie na rzędzia mi do wi zu ali za cji rze czy -
wi sto ści roz sze rzo nej w ce lu opra co wy wa nia przy -
szłych pla nów roz wo ju i re wi ta li za cji te re nów obec nej
dzia łal no ści po zy ski wa nia su row ców, a tak że wspo ma -
ga nia za rządza nia ry zy kiem w bez pie czeństwie pra cy
w la bo ra to rium VRoom. 

Chcesz zrobić coś, co ma znaczenie. Chcesz realizować śmiałą wizję. Chcesz tworzyć i rozwijać nowe pomysły.
Kształtuj przyszłość i przekraczaj bariery – Zacznij studia na WILiGZ AGH.
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Wy dział In ży nie rii Lądo wej i Go spo dar ki Za so -
ba mi AGH jest to Wy dział z po nad stu let nią hi sto -
rią sku pio ną na roz wo ju i prze mia nie adep tów na -
uk tech nicz nych w re no mo wa nych eks per tów.
Kształci my i kształtu je my na sze ściu kie run kach
– Bu dow nic two, In ży nie ria Bez pie czeństwa, In ży -
nie ria Gór ni cza, In ży nie ria i Za rządza nie Pro ce sa -
mi Prze my sło wy mi, In ży nie ria Śro do wi ska, Re wi -
ta li za cja Te re nów Zde gra do wa nych.

Re ali zu je my pra ce ba daw czo -roz wo jo we w po -
nad 30 wy dzia ło wych la bo ra to riach pod okiem
ze spo łów ba daw czych będących nie jed no krot nie
li de ra mi w swo ich dzie dzi nach. Współpra cu je my
z dzie siąt ka mi ośrod ków i la bo ra to riów, któ re gro -
ma dzą eks per tów z różnych dys cy plin w ce lu
prze kra cza nia no wych gra nic in te lek tu al nych i po -
dej mo wa nia ważnych pro ble mów spo łecz nych.
Bie rze my udział w sze re gu pro gra mów eu ro pej -
skich, któ re sta no wią si łę na pędo wą in no wa cji
oraz są zgod ne z dok try ną „Spo łe czeństwa opar -

tycz ne za sto so wa nia na szych in no wa cji oraz ca ły
pro ces ba daw czy, któ ry sam w so bie sta no wi sil ną
for mę ucze nia się przez dzia ła nie. Dzięki pro gra -
mom stu diów pro wa dzo nych na Wy dzia le po -
nad 85% stu den tów an ga żu je się w in no wa -
cyj ne ba da nia, któ re nie jed no krot nie sta ją się
pre kur so ra mi zmian.

Kła dzie my du ży na cisk na twór czą od wa gę
i kre atyw ność, któ re obok wie dzy i prak tycz -
nych umie jęt no ści po zwa la ją prze kuć wy obraźnię
w rze czy wi ste for my. Kre atyw ni in ży nie ro wie to
ta cy, któ rzy kształtu ją oraz zmie nia ją świat i to
wła śnie ta kich adep tów na uk tech nicz nych kształ-
ci my na Wy dzia le. Na si stu den ci już pod czas stu -
diów zdo by wa ją na gro dy w re no mo wa nych
kon kur sach, dzięki cze mu apli ku jąc u swo je go
przy szłe go pra co daw cy mo gą mu po ka zać na gro -
dzo ne pro jek ty, czym de mon stru ją swo je umie jęt -
no ści za sto so wa nia po sia da nej wie dzy. Apli ka cyj -
ność jest klu czem dla ich oraz na szej przy szło ści.

te go na wie dzy”. Ka dra oraz stu den ci WILGZ nie -
ustan nie roz wi ja ją współpra cę na uko wą, któ ra
wspie ra pra cę i in ter dy scy pli nar ne pro jek ty. 

Między na ro do wa współpra ca uni wer sy tec ka
jest na WILGZ pod sta wo wym ele men tem na -
ucza nia oraz sta no wi fun da ment pro wa dzo nych
ba dań, a tak że bu du je kom pe ten cje między kul tu -
ro we stu den tów. 

Kon cen tru je my się na na szych stu den tach. Dba -
my o nich i ja ko Wy dział kształtu je my, nie za po mi -
na jąc, że są oso ba mi o wy ra zi stych pa sjach, per -
spek ty wach, na dzie jach, lękach i ma rze niach. Ofe -
ru je my im wspar cie, na si stu den ci są w sta nie osią-
gnąć więcej, niż so bie wy obra ża li. In spi ru je my
do twór czej od wa gi na ty le, aby śmy nie możli we
zmie nia li w możli we – Wspól nie.

Na WILGZ prze kra cza nie gra nic wie dzy i możli -
wo ści jest na szą pa sją. Ce le bru je my za rów no fun -
da men tal ne od kry cia, jak i drob ne suk ce sy. Ja ko
na ukow cy oraz dy dak ty cy ce ni my za rów no prak -

https://wilgz.agh.edu.pl/
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Kształce nie na BUDOWNICTWIE (inż./mgr
inż.) wiąże się z na uką pro jek to wa nia i wy ko -
naw stwa obiek tów bu dow la nych. Pod czas na -
uki stu dent za po zna je się z naj now sza tech no -
lo gią i or ga ni za cją bu dow nic twa, uczy się do -
bo ru i sto so wa nia ma te ria łów bu dow la nych,
a tak że kie ro wa niem za rów no ze spo ła mi lu dzi
jak i fir mą bu dow la ną. Ab sol went, po od by ciu
sto sow nych prak tyk za wo do wych, mo że ubie -
gać się o upraw nie nia za wo do we do pro jek to -
wa nia oraz kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi. 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (inż./mgr
inż.) to na uka o mie rze niu wiel ko ści i kształtu
obiek tów oraz o wy zna cza niu po ło że nia punk -
tów na po wierzch ni Zie mi, ale z wy ko rzy sta -
niem no wo cze snych tech no lo gii tj. ska ne ry la -
se ro we, dro ny, son dy głębo ko ści, oku la ry
do wir tu al nej rze czy wi sto ści, geo ra da ry. Stu -
dia umożli wia ją zdo by cie wie dzy i umie jęt no -
ści z za kre su ob słu gi te go no wo cze sne go
sprzętu do po zy ski wa nia da nych i przy go to -
wu ją do wy ko ny wa nia za wo du za rów no geo -
de ty, jak i rze czo znaw cy ma jąt ko we go.

GEOINFORMATYKA (inż.) to in ter dy scy -
pli nar ne stu dia łączące w so bie geo de zję, geo -
gra fię, in for ma ty kę, sys te my in for ma cji geo gra -
ficz nej (GIS), bu dow nic two, a tak że sys te my
BIM. Stu dia przy go to wu ją do pra cy w za wo dzie
geo in for ma tyk. Stu den ci uczą się ob słu gi m.in.
bez za ło go wych sys te mów la ta jących, ska ne rów
la se ro wych, ka mer 360, geo ra da rów, od bior ni -
ków sa te li tar nych, echo sond, ło dzi po mia ro -
wych i ro bo tów pod wod nych. Po zna ją naj now -
sze me to dy prze twa rza nia oraz ana li zy da nych
z wy ko rzy sta niem al go ryt mów sztucz nej in te li -
gen cji oraz me to dy ich wi zu ali za cji, w tym roz -
wiąza nia z za kre su rze czy wi sto ści roz sze rzo nej,
mie sza nej oraz wir tu al nej. Po zna ją języ ki pro -
gra mo wa nia au to ma ty zu jące pro ces prze twa -
rza nia da nych (Py thon) oraz po zwa la jące na bu -
do wę apli ka cji sie cio wych oraz mo bil nych. 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (inż./mgr
inż.) ofe ru je dwa za kre sy kształce nia: do radz -
two na ryn ku nie ru cho mo ści o raz pla no wa nie
i in ży nie ria prze strzen na. Stu dia przy go to wu ją
do pra cy m.in. w jed nost kach ad min. sa mo rzą-

do wej i rządo wej, pra cow niach pro jek to wych,
agen cjach nie ru cho mo ści, fir mach kon sul tin -
go wych. Ab sol wen ci po zre ali zo wa niu za kre su
do radz two na ryn ku nie ru cho mo ści ma ją pra -
wo, po od by ciu sto sow nych prak tyk za wo do -
wych, ubie gać się o upraw nie nie za wo do we
z za kre su wy ce ny nie ru cho mo ści.

Na INŻYNIERII ŚRODOWISKA (inż./mgr
inż.) uczy my roz wiązy wać pro ble my o cha rak -
te rze pro jek to wym, in we sty cyj nym i eks plo -
ata cyj nym do ty czące urządzeń, in sta la cji oraz
obiek tów związa nych z in ży nie rią śro do wi ska.
Ab sol wen ci mo gą zna leźć za trud nie nie m.in.
w fir mach bu dow la no -in sta la cyj nych, biu rach
pro jek tów, w przed siębior stwach gosp. ko -
mu nal nej czy też służbach nad zo ru sa ni tar ne -
go i ochro ny śro do wi ska.

TURYSTYKA I REKREACJA (lic./mgr) to
stu dia, któ re po zwa la ją zdo być wie dzę i umie jęt -
no ści z za kre su or ga ni za cji i ob słu gi ru chu tu ry -
stycz ne go, kre owa nia pro duk tów tu ry stycz nych
oraz or ga ni za cji cza su wol ne go z wy ko rzy sta niem
różno rod nych form re kre acji. Ab sol wen ci są
przy go to wa ni do pra cy m.in. w biu rach po dró ży,
obiek tach noc le go wych, agen cjach even to wych
i kul tu ral nych, ośrod kach spor to wych, w or ga ni -
za cjach spo łecz nych, fun da cjach i sto wa rzy sze -
niach po wo ła nych dla roz wo ju i pro mo cji tu ry sty -
ki. Mo żesz rów nież zo stać prze wod ni kiem lub in -
struk to rem nie zli czo nych form re kre acji. 

Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie

KONTAKT:
Biuro Dziekana: + 48 89 524 61 10 

 + 48 89 523 34 77
Centrum Spraw Studenckich: + 48 89 523 39 77  

+ 48 89 523 37 75
 e-mail: wg@uwm.edu.pl

wg.uwm.edu.pl

WYBIERZ SWÓJ
     #KierunekNaPrzyszłość
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Do wyboru aż 6 kierunków z przyszłością! Najnowszy kierunek na naszym wydziale to geoinformatyka, która już cieszy
się sporym zainteresowaniem podczas rekrutacji. Nasi absolwenci bez trudu odnajdują się na rynku pracy, a swoją karierę
często rozpoczynają już w trakcie studiów! 

CZY WIESZ, ŻE...
• Wy dział Geo in ży nie rii po ło żo ny jest w naj pięk niej -

szym mia stecz ku aka de mic kim w Pol sce – Kor to wie.
To kam pus jak z ame ry kańskie go fil mu!

• Ofe ru je my no wo cze sne la bo ra to ria ba daw czo -dy -
dak tycz ne wy po sa żo ne w spe cja li stycz ny sprzęt

na eu ro pej skim po zio mie oraz pro fe sjo nal ne pra -
cow nie kom pu te ro we.

• Z Na mi mo żesz roz po cząć stu dia w Niem czech
i uzy skać dy plom ukończe nia stu diów ma gi ster skich
Uni wer sy te tu Na uk Sto so wa nych w Of fen bur gu. 

http://wg.uwm.edu.pl
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EWA REK
 elek tro ni ka 

i te le ko mu ni ka cja,
absolwentka PŁ

Stu dia tech nicz ne wy -
bra łam z czy sto prak -

tycz nych względów – uzna -
łam, że po kie run kach tech nicz nych ła twiej mi bę-
dzie zna leźć pra cę niż po stu diach uni wer sy tec -
kich. Rów no le gle z na uką w li ceum w kla sie ma -
te ma tycz no -in for ma tycz nej kształci łam się
w szko le mu zycz nej II stop nia i z te go względu
roz wa ża łam stu dia na spe cjal no ści in ży nie ria
dźwięku (nie ste ty PŁ ich nie ofe ro wa ła). Jed nak
at mos fe ra na uczel ni i na sa mych stu diach tak mi
się spodo ba ła, że za an ga żo wa łam się w różne go
ro dza ju ini cja ty wy stu denc kie i co raz bar dziej cie -
szył mnie do ko na ny wy bór stu diów.
Na PŁ ob ser wo wa łam pierw szą, pi lo ta żo wą ak -
cję Dziew czy ny na Po li tech ni ki (2008), a po tem
udzie la łam się w ko lej nych la tach, po ma ga jąc
przy or ga ni za cji dnia dla dziew cząt ja ko „ży wa re -
kla ma” te go, że ko bie ty nie mu szą stu dio wać
na uni wer sy te tach, ale mo gą też zna leźć swo je
miej sce na kie run kach tech nicz nych, wcze śniej
uzna wa nych za do bre tyl ko dla chłop ców. I choć
z po cząt ku dość scep tycz nie oce nia łam tę ini cja -
ty wę, być mo że dla te go, że mnie sa mej te go ty pu
mo ty wa cja nie by ła po trzeb na, by wy brać kie ru -
nek stu diów, z cza sem do strze głam, że ak cja
przy no si po zy tyw ne efek ty, zmie nia my śle nie
o tym, że są kie run ki tyl ko dla mężczyzn. 
Od zwier cie dle niem te go my śle nia by ły licz by
– kie dy za czy na łam stu dia, na na szym ro ku na nie -
spełna 200 osób by ło tyl ko pięć dziew czyn.
Wszyst kie by ły śmy zmo ty wo wa ne, za an ga żo wa -
ne, upar te, ukie run ko wa ne na cel, z re gu ły do -
brze przy go to wa ne. Wszyst kie ukończy ły śmy te
stu dia. Na sze po ja wie nie się na stu diach i na sze
po dej ście do stu dio wa nia zmie nia ło roz mo wy
– tak na za jęciach, jak i po za ni mi (np. nie któ re
dow ci py prze sta ły być z cza sem ak tu al ne). Ja sa -
ma, będąc je dy ną dziew czy ną w gru pie na za ję-
ciach, za wsze kie ro wa łam się po dej ściem „Jak to,
ja nie dam ra dy?” i sta ra łam się, by nikt nie mógł
zrzu cić mo ich ewen tu al nych nie po wo dzeń
na mo ją płeć.
Dziś dziew czy nom, któ re się wa ha ją, czy pójść
na „ty po wo męskie” kie run ki, po wie dzia ła bym,
że su ge ro wa nie się tym, jak wy gląda ją pro por cje
płci na da nych stu diach, to ma ło istot ny ar gu -
ment przy wy bo rze dal szej ścieżki kształce nia.
Je dy nym dro go wska zem po win ny być na sze za -
in te re so wa nia i pla ny na za wo do wą przy szłość.
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1        Politechnika Gdańska                                                2     100,0

2=      Politechnika Warszawska                                          1      95,7

2=      Politechnika Śląska                                                    3      95,6

4        Politechnika Wrocławska                                          5      88,3

5=      Politechnika Poznańska                                             8      85,1

5=      SGGW w Warszawie                                                  5      84,7

7      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       5      83,7

8      AGH w Krakowie                                                       3      82,1

9      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            9      73,4

10      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     9      69,9

11      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                12     68,7

12      Politechnika Łódzka                                                 11     67,2

13      Uniwersytet Zielonogórski                                       20     65,1

14      Politechnika Opolska                                                13     64,2

15=    Politechnika Krakowska                                           16     63,3

15=    Politechnika Lubelska                                               16     63,3

15=    ZUT w Szczecinie                                                     16     63,0

18      Politechnika Bydgoska                                             21     61,0

19=    Politechnika Częstochowska                                    14     60,4

19=    Uniwersytet Opolski                                                 14     59,9

21      Politechnika Białostocka                                          22     59,5

22      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        19     57,5

23      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      23     56,9

24      Politechnika Rzeszowska                                         25     53,8

Inżynieria
środowiska
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 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      90,0

3      Politechnika Gdańska                                                5      83,8

4=      Politechnika Śląska                                                    4      83,1

4=      Politechnika Wrocławska                                          3      82,6

6      Politechnika Łódzka                                                  6      68,7

7      Politechnika Lubelska                                                8      68,0

8      Politechnika Poznańska                                             9      65,2

9      Politechnika Częstochowska                                    11     63,3

10      Politechnika Krakowska                                          10     58,8

11=    ZUT w Szczecinie                                                     13     57,7

11=    Uniwersytet Zielonogórski                                        6      57,6

13=    Politechnika Opolska                                                12     52,9

13=    Politechnika Białostocka                                          14     52,6

15=    Politechnika Rzeszowska                                         17     50,4

15=    UTH w Radomiu                                                       15     49,9

17      Uniwersytet Morski w Gdyni                                    16     43,9

18      Politechnika Świętokrzyska                                     18     36,5

Elektrotechnika
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 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      97,2

3      Politechnika Gdańska                                                3      88,4

4      Politechnika Wrocławska                                          4      78,4

5=      Politechnika Łódzka                                                  5      72,8

5=      Politechnika Śląska                                                    6      72,7

 7       Politechnika Poznańska                                             6      67,9

 8       Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie       8      57,1

9=      Politechnika Rzeszowska                                          11     49,0

9=      Politechnika Koszalińska                                          11     48,6

11      Politechnika Bydgoska                                              11     48,2

12      Politechnika Białostocka                                           9      47,4

13      Uniwersytet Morski w Gdyni                                    10     43,8

Elektronika 
i telekomunikacja
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1      Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      Politechnika Wrocławska                                          2      93,3

3      Politechnika Gdańska                                                4      92,0

4      AGH w Krakowie                                                       3      87,2

5      Politechnika Łódzka                                                  5      77,5

6=      Politechnika Śląska                                                    6      75,3

6=      Politechnika Poznańska                                             7      75,1

8      ZUT w Szczecinie                                                      8      66,0

9      Politechnika Krakowska                                           9      54,8

10      Politechnika Rzeszowska                                         10     52,4

11      Politechnika Bydgoska                                             10     51,6

12      UTH w Radomiu                                                       12     42,5

Technologia
chemiczna
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/elektronika-i-telekomunikacja
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/technologia-chemiczna
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/elektrotechnika
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/inzynieria-srodowiska
https://ranking.perspektywy.pl/2022/
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Wydział Elektroniki 
i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

KONTAKT:
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

tel.: +48 22 234 74 97 
e-mail: dziekanat@elka.pw.edu.pl 

www.facebook.com/weitipw
twitter.com/weitipw

www.linkedin.com/company/weitipw

elka.pw.edu.pl

Wy dział Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
(WEiTI PW) to nie tyl ko naj więk sza jed nost ka
dy dak tycz na na Po li tech ni ce War szaw skiej, ale
tak że nie za prze czal ny li der kształce nia w za kre -
sie naj no wo cze śniej szych tech no lo gii ta kich jak:
elek tro ni ka, au to ma ty ka i ro bo ty ka, te le ko mu ni -
ka cja czy in for ma ty ka. Oprócz „tra dy cyj nych fla -
gow ców” otwie ra ne są kie run ki, któ re sta no wią
od po wiedź na wy zwa nia sta wia ne przez naj bliż-
szą przy szłość. Za rów no cy ber bez pie czeństwo
jak i in ter net rze czy to naj now sza pro po zy cja
Wy dzia łu, któ re przy ciąga ją naj więk szą licz bę
za in te re so wa nych kan dy da tów.

Na praw dę war to stu dio wać na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej. Ba da nia ab sol wen tów jed no -
znacz nie po ka zu ją, że wie dza zdo by ta w trak cie
na uki jest bez cen na w ży ciu za wo do wym. Kom -
pe ten cje na by te pod czas wy kła dów, za jęć prak -
tycz nych w la bo ra to riach czy ko łach na uko wych
jest ba zą, z któ rej można czer pać gar ścia mi

na wy so ką ja kość kształce nia na Wy dzia le, ale
przede wszyst kim na wzbu dza ną tu kre atyw -
ność, po my sło wość i sa mo dziel ność. Na gro dy
w pre sti żo wych i między na ro do wych za wo dach
to swo ista bra ma do wsko cze nia w za wo do wą
do ro słość z osiągniętą już roz po zna wal no ścią,
któ ra po ma ga po ko ny wać ko lej ne szczy ty.

Re la cja mistrz – uczeń to nad rzęd na za sa da
obo wiązu jąca na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej. Prze -
ka zy wa nie wie dzy i roz wi ja nie kom pe ten cji ko -
lej nym po ko le niom in ży nie rów to ce le, któ rych
re ali za cja po zwa la go spo dar ce Pol ski zdo by wać
co raz wyższe miej sce w ran kin gach in no wa cyj -
no ści i wy na laz czo ści. Z roz wiązań wy pra co wa -
nych w tu tej szych la bo ra to riach ko rzy sta ją nie
tyl ko ucznio wie i aka de mi cy, ale przede wszyst -
kim no wo cze sny prze mysł, biz nes i między na ro -
do we kon cer ny. Do łącz do nas – by ra zem pra -
co wać w tak in ter dy scy pli nar nych ze spo łach.
Prze ko naj się sam na co Cię stać!

przy sta wia niu czo ła co dzien nym wy zwa niom.
Ta cy ab sol wen ci są po szu ki wa ni na ryn ku pra cy
a ka rie ry, ja ki mi mo gą się po szczy cić naj lep si
– naj bar dziej ja skra wy mi do wo da mi na to, że
uczyć się na WEiTI by ło na praw dę war to!

Każde go ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej stu diu -
je po nad 3200 stu den tów. Za jęcia na trzech po -
zio mach stu diów (in ży nier skie, ma gi ster skie, dok -
to ranc kie) to 400 przed mio tów re ali zo wa nych
m.in. w 50 spe cja li stycz nych la bo ra to riach.
Na Wy dzia le, oprócz za jęć dy dak tycz nych, or ga -
ni zo wa ne są licz ne wy da rze nia, pro wa dzo ne są
pra ce na uko wo -ba daw cze i między na ro do we
pro jek ty. Prio ry te tem jest wciąż dzia łal ność dy -
dak tycz na. Za in te re so wa nia stu den tów roz wi ja ne
są nie tyl ko pod czas „go dzin lek cyj nych”, ale rów -
nież w licz nie dzia ła jących ko łach na uko wych czy
or ga ni za cjach stu denc kich. Nic dziw ne go, że
wciąż sły szy my o co raz to now szych osiągnię-
ciach stu den tów, któ re nie tyl ko są do wo dem

CZY WIESZ, ŻE... 
• Od kil ku lat Wy dział Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -

cyj nych jest naj lep szą uczel nią w kra ju w ka te go -
riach: au to ma ty ka i ro bo ty ka, elek tro ni ka, te le ko -
mu ni ka cja, in for ma ty ka i in ży nie ria rze czy

• Dwa naj now sze kie run ki: cy ber bez pie czeństwo i in -
ter net rze czy bi ja re kor dy po pu lar no ści – to naj -
chęt niej wy bie ra ne kie run ki z ca łej ofer ty Po li tech ni -
ki War szaw skiej

• Wpro wa dza my no wo cze sne tech ni ki na ucza nia, ta -
kie jak Pro ject Ba sed Le ar ning (PBL)

• Uru cha mia my kie run ki będące od po wie dzią na wy -
zwa nia sta wia ne przez ry nek pra cy

• Na si stu den ci mo gą pro wa dzić wła sne ba da nia w ra -
mach re ali za cji prac dy plo mo wych na stu diach
pierw sze go i dru gie go stop nia

• Na si ab sol wen ci do sko na le ra dzą so bie na ryn ku
pra cy, wszy scy znaj du ją za trud nie nie mak sy mal nie
po ro ku od ukończe nia stu diów

• Nie ustan nie roz sze rza my współpra ce z między na -
ro do wy mi ośrod ka mi na uko wy mi i naj więk szy mi
or ga ni za cja mi bran żo wy mi

• Mo der ni zu je my po sia da ną in fra struk tu rę i wpro wa -
dza my naj no wo cze śniej sze osiągnięcia tech ni ki
do pro ce su dy dak tycz ne go

• Za trud nia my wy bit nych fa chow ców, eks per tów
bar dzo wąskich dzie dzin, któ rzy chęt nie dzie lą się
swo ją uni ka to wą wie dzą i do świad cze niem

Elektronika, robotyka, telekomunikacja czy informatyka to fundamenty technologii XXI wieku. Ich tajniki poznacie 
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. 
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Elektronika 
i Techniki Informacyjne – tylko u nas!

http://elka.pw.edu.pl/


Wydział Cybernetyki 
Wojskowa Akademia

Techniczna

KONTAKT:
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46
e-mail: dziekanat.wcy(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 71 50
tel.  +48 261 83 70 65
fax. +48 261 83 72 62

wcy.wat.edu.pl 

Wydział Cybernetyki
UNIKATOWY NA SKALĘ KRAJU
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Wy dział Cy ber ne ty ki jest jed nym
z dwóch naj więk szych wy dzia łów Woj sko wej
Aka de mii Tech nicz nej, za rów no pod wzglę-
dem licz by kształco nych stu den tów, jak i spe -
cja li stycz nej ka dry dy dak tycz nej. 

Kształci my za rów no stu den tów woj sko -
wych – kan dy da tów na ofi ce rów, jak i stu den -
tów cy wil nych.

W Wy dzia le Cy ber ne ty ki można stu dio wać
na dwóch kie run kach: in for ma ty ka oraz kryp -
to lo gia i cy ber bez pie czeństwo. 

Stu dia cy wil ne w Wy dzia le Cy ber ne ty ki są
dwu stop nio we. Stu dia I stop nia trwa ją 7 se -
me strów i kończą się nada niem ty tu łu za wo -
do we go in ży nie ra. Na ukę można kon ty nu -
ować na stu diach II stop nia, któ re trwa ją 3 se -
me stry. Stu dia pro wa dzo ne są za rów no w for -
mie sta cjo nar nej, jak i nie sta cjo nar nej. Koń-
cząc stu dia II stop nia obro ną pra cy, otrzy masz
ty tuł za wo do wy ma gi stra in ży nie ra. 

Kan dy da ci na ofi ce rów stu diu ją na stu diach jed -
no li tych, któ re trwa ją 10 se me strów i kończą się
nada niem ty tu łu ma gi stra in ży nie ra oraz pro mo cją
na pierw szy sto pień ofi cer ski – pod po rucz ni ka. 

De cy zję o wy bo rze uczel ni, kie run ku i spe cja -
li za cji trze ba po dej mo wać bar dzo roz ważnie,
ma jąc na uwa dze przede wszyst kim przy szłość
i to czy wy bór po zwo li zdo być do brą pra cę, bę-
dącą źró dłem utrzy ma nia i sa tys fak cji za wo do -
wej. Bez wąt pie nia atu tem stu dio wa nia w Wy -
dzia le Cy ber ne ty ki jest du że za po trze bo wa nie
na spe cja li stów w dzie dzi nach, w któ rych kształ-
ci my. Wy ni ka to z co raz więk szej in for ma ty za cji
świa ta i bar dzo du że go za gro że nia cy be ra ta ka mi
w obu sek to rach: woj sko wym i cy wil nym. Wg
ba dań OBW na si ab sol wen ci są w pierw szej
trój ce naj le piej za ra bia jących w bran ży IT. 

Dzięki wspa nia łej ka drze dy dak tycz nej
i możli wo ści spraw dze nia swo jej wie dzy na za -
jęciach la bo ra to ryj nych, na si ab sol wen ci ma ją
do sko na łe wy kształce nie i przy go to wa nie
do pra cy za wo do wej. Dla kan dy da tów na stu -
dia woj sko we bez wąt pie nia do dat ko wy mi
atu ta mi będą bez płat ne za kwa te ro wa nie, wy -
ży wie nie i umun du ro wa nie, a tak że pew ność
za trud nie nia. Dla wie lu stu den tów stu diów cy -
wil nych do dat ko wym atu tem jest możli wość
za trud nie nia w in sty tu cjach państwo wych,

przede wszyst kim w MON i MSWiA, fir mach
woj sko wych czy sek to rze ban ko wym.

Wy dział to nie tyl ko sa ma teo ria, to rów nież
bar dzo do brze i no wo cze śnie wy po sa żo ne la bo -
ra to ria, m.in. La bo ra to rium Zo bra zo wa nia Wiel -
ko for ma to we go i Sy mu la cji Roz sze rzo nej, La bo -
ra to rium In for ma tycz nych Sys te mów Sy mu la cji
Nu me rycz nej w Sys te mach Wspo ma ga nia De cy -
zji oraz Dia gno sty ki Me dycz nej, jed no z naj więk -
szych la bo ra to riów sie cio wych, a tak że La bo ra -
to rium Ba daw cze Kryp to lo gii z ko mo ra mi be ze -
cho wą i szczel ną elek tro ma gne tycz nie.
Świat na szych stu den tów nie ogra ni cza się

tyl ko do wy kła dów, la bo ra to riów czy eg za mi -
nów – to też czas na roz wi ja nie pa sji związa -
nych z na ucza ny mi na wy dzia le dzie dzi na mi
na uk tech nicz nych. Stu den ci mo gą dzia łać
w ko łach na uko wych. Na wy dzia le ma my trzy
ko ła: CYBERGURU, Ko ło Za in te re so wań Cy -
ber ne tycz nych oraz Ko ło Cy ber se ciu ri ty. Stu -
den ci Wy dzia łu Cy ber ne ty ki mo gą rów nież
uczest ni czyć w wie lu do dat ko wych pro gra -
mach, umożli wia jących uzy ska nie pre sti żo -
wych cer ty fi ka tów, wy so ko ce nio nych przez
po ten cjal nych pra co daw ców. Są to m.in. Mi -
cro soft IT Aca de my, Mi cro soft Le arn for Edu -
ca tors, Go ogle, PaloAlto Ne tworks Cy ber se -
cu ri ty Aca de my, CISCO Ne twor king Aca de -
my, Red Hat Aca de my oraz VMWare. 

Na si stu den ci od lat wie dzę i umie jęt no ści
z po wo dze niem po twier dza ją suk ce sa mi w wie -
lu kra jo wych i za gra nicz nych kon kur sach pro -
gra mi stycz nych, tzw. hac ka tho nach.

Tylko u nas można studiować na kierunku i specjalnościach związanych z kryptologią oraz informatyce ze sztuczną
inteligencją i cyberbezpieczeństwem.

CZY WIESZ, ŻE...
• Wy dział Cy ber ne ty ki po wstał w 1968 ro ku i od po -

cząt ku nie zmie nił na zwy. 
• Na obu kie run kach kształci my obec nie oko ło 1 400 stu -

den tów woj sko wych i cy wil nych, a o ich wy kształce nie
dba po nad 150 eta to wych na uczy cie li aka de mic kich.

• W ran kin gu Ogól no pol skie go Ba da nia Wy na gro dzeń
(OBW) na si ab sol wen ci są w pierw szej trój ce w Pol sce

naj le piej za ra bia jących ab sol wen tów uczel ni po li tech -
nicz nych!

• Stu den ci za in te re so wa ni szcze gól ną wie dzą spe cja li -
stycz ną mo gą stu dio wać wg in dy wi du al ne go pro gra -
mu stu diów. Obec nie ma my aż 32 ta kich stu den tów. 

• Ab sol wen ci stu diów cy wil nych II stop nia mo gą
po kil ku mie siącach kur su przy go to waw cze go zo -
stać za wo do wy mi żołnie rza mi Woj ska Pol skie go.
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Wydział Fizyki 
Technicznej, Informatyki 

i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Łódzkiej 

KONTAKT:
ul. Wólczańska 215, 93-005 Łódź

tel.: +48 42 631 36 00
e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl

facebook.com/FTIMS.P.Lodz 

ftims.p.lodz.pl

CZY WIESZ, ŻE... 
• Stu den ci kie run ków an glo języcz nych spędza ją

przy naj mniej pół ro ku na uczel ni za gra nicz nej,
gdzie sa mi wy bie ra ją pro gram na ucza nia?

• Na kie run ku fi zy ka tech nicz na stu den ci uczest ni -
czą w ba da niach na uko wych już od pierw sze go
ro ku. Ja ko ab sol wen ci za trud nia ni są przez ta kie
fir my jak Erics son, Mo bi ca, IDEMIA, No kia, 

Sie mens, Me sko, Go och and Ho use go, VIGO,
Cor ning.

• Kla ster GameDev, z któ rym współpra cu je Wy dział
FTIMS, sku pia 17 pod mio tów ak tyw nie dzia ła ją-
cych w ob sza rze gier kom pu te ro wych i prze my -
słów kre atyw nych. 

• Cen trum Tech no lo gii In for ma tycz nych PŁ ma po -
wierzch nię 4,5 tys. m2. Po wsta ło w nim 21 spe cja -

li stycz nych la bo ra to riów z po nad 450 sta no wi ska mi
dla stu den tów, 4 sa le wi de okon fe ren cyj ne oraz
pro fe sjo nal na sa la ki no wa umożli wia jącą ogląda nie
ma te ria łów 3D.

• Ak tu ariusz to spe cja li sta zaj mu jący się ob li cza niem
ry zy ka oraz war to ści pro jek tów fi nan so wych.
W każdym za kła dzie ubez pie cze nio wym ko niecz ny
jest przy naj mniej je den ak tu ariusz.

Wy dział Fi zy ki Tech nicz nej, In for ma ty ki i Ma te ma ty ki Sto so wa nej Po li tech ni ki Łódz kiej to miej sce, w któ rym roz wi niesz
swo je za in te re so wa nia oraz zdo będziesz wie dzę, umie jęt no ści i kom pe ten cje nie zbęd ne do zna le zie nia cie ka wej i atrak -
cyj nej pod względem za rob ków pra cy.
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Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki 
i Matematyki Stosowanej – Nauka i Nowoczesność

• Stu den ci fi zy ki tech nicz nej zdo by wa ją bo -
ga te zro zu mie nie me cha ni zmów rządzących
świa tem. Ab sol wen ci pra cu ją dla prze my słu
ener ge tycz ne go, te le ko mu ni ka cji, ochro ny
śro do wi ska, me dy cy ny i no wo cze snych tech -
no lo gii oraz ja ko spe cja li ści in ży nie rii opro gra -
mo wa nia, fi nan si ści, na ukow cy w ośrod kach
ba daw czych. 

• Kie ru nek ma te ma ty ka sto so wa na jest ad -
re so wa ny do stu den tów, któ rzy oprócz kla -
sycz nej wie dzy ma te ma tycz nej chcą po znać
za sto so wa nia ma te ma ty ki w fi nan sach i ubez -
pie cze niach oraz ana li zie da nych. Ab sol went
znaj dzie za trud nie nie głów nie w sek to rach fi -
nan so wym i ubez pie cze nio wym oraz ja ko
spe cja li sta w za kre sie mo de lo wa nia zja wisk.

• Na kie run ku ak tu ariat i ana li za fi nan so wa
kształce ni są spe cja li ści w za kre sie funk cjo no -
wa nia ryn ków fi nan so wych i ubez pie cze nio -
wych. Ab sol went będzie po tra fił wy li czać
skład ki i re zer wy ubez pie cze nio we, oce niać

za cho wań i pro ce sów w opar ciu o do stęp ne
da ne. Są to stu dia in ter dy scy pli nar ne łączące
in for ma ty kę i fi zy kę. Na nich po znasz naj no -
wo cze śniej sze tech no lo gie, któ re ukształtu ją
świat naj bliższej przy szło ści: ucze nie ma szy -
no we, prze mysł 4.0, kom pu te ry kwan to we.

• Kształce nie na kie run ku Ma the ma ti cal Me -
thods in Da ta Ana ly sis umożli wia na by cie
wie dzy i umie jęt no ści w pod sta wo wych dzia -
łach ma te ma ty ki, sta ty stycz nej ana li zie da -
nych, za gad nie niach kla sy fi ka cji i po dej mo wa -
nia de cy zji, sto so wa nia me tod sto cha stycz -
nych w pro gno zo wa niu oraz sze ro ko po jętej
eks plo ra cji da nych.

• In no wa cyj ny pro gram stu diów na kie run ku
In for ma tion Tech no lo gy re ali zo wa ny z wy -
ko rzy sta niem licz nych za jęć prak tycz nych
i naj now szych me tod ak tyw ne go ucze nia po -
zwa la na zdo by cie wie dzy i umie jęt no ści klu -
czo wych dla funk cjo no wa nia w ob sza rze no -
wo cze snej in for ma ty ki.

ry zy ko ubez pie cze nio we i ryn ko we, wy zna -
czać mar gi nes wy pła cal no ści, sza co wać kosz -
ty kre dy tów oraz wy ce niać pa pie ry war to -
ścio we.

• Stu den ci kie run ku in for ma ty ka sto so wa -
na uzy sku ją kom pe ten cje na naj wyższym po -
zio mie. Uczą się two rzyć przy dat ne apli ka cje
i pro jek to wać świat w grach kom pu te ro wych.
Licz ne za jęcia prak tycz ne umożli wia ją zdo by -
cie wie dzy i umie jęt no ści klu czo wych do pra -
cy w fir mach związa nych z wy ko rzy sta niem
no wo cze snych roz wiązań in for ma tycz nych. 

Wy dział FTIMS pro wa dzi też stu dia w języ ku
wy kła do wym an giel skim, na któ rych wy mia -
na do świad czeń w śro do wi sku między na ro do -
wym sta no wi do sko na łe przy go to wa nie do pra cy
w nie ogra ni czo nym gra ni ca mi świe cie za awan so -
wa nych tech no lo gii:
• Kie ru nek Mo del ling and Da ta Scien ce po -

zwa la na zdo by cie umie jęt no ści kom pu te ro -
we go mo de lo wa nia różno rod nych zja wisk,

https://ftims.p.lodz.pl/
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ALI CJA OLEJ NIK
in for ma ty ka, 

III rok, Wy dzia ł
Ma te ma ty ki, Fi zy ki

i In for ma ty ki, UG
Mó wi się, że są ro dzi ny

o tra dy cjach le kar skich czy
praw ni czych, ale mniej gło śno jest o in for ma tycz -
nych, a ja wła śnie z ta kiej po cho dzę. Mo ja bab cia
by ła in for ma tycz ką, in for ma ty kiem z za wo du jest
też mój oj ciec, a ja choć na po cząt ku na uki w li -
ceum my śla łam ra czej o stu diach in ży nier skich,
osta tecz nie za in te re so wa łam się wła śnie in for -
ma ty ką. W tej dzie dzi nie na uko wej po do ba mi
się przede wszyst kim my śle nie al go ryt micz ne,
jest bli skie mo je mu spo so bo wi ro zu mo wa nia.
W in for ma ty ce po ciąga mnie to, że wie le rze czy
można za mknąć w kon kret nym prze pi sie, ta
dzie dzi na po ma ga zro zu mieć, jak dzia ła świat.
Na to miast stu dia in for ma tycz ne po zwa la ją się
roz wi nąć i wy ćwi czyć przy dat ne umie jęt no ści,
ta kie jak lo gicz ne czy ana li tycz ne my śle nie
Kie dy za an ga żo wa łam się w kam pa nię Dziew -
czy ny do Ści słych (DdŚ) dzi wi ło mnie przede
wszyst kim to, że kan dy dat ki na stu dia naj bar dziej
mar twią się o dys pro por cje płci na ro ku. Sa ma ni -
gdy nie mia łam ta kiej per spek ty wy, nie ba łam się
o brak ak cep ta cji dla sie bie, któ ry mógłby wy ni -
kać z te go, że je stem ko bie tą. 

 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       3      89,1

3      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                2      87,5

4      Politechnika Gdańska                                                4      85,4

5      Politechnika Wrocławska                                          6      78,3

6      Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie       8      77,5

7      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       5      75,8

8      Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu           7      69,8

9      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            9      59,9

10      Akademia Morska w Szczecinie                               11     53,3

11      Politechnika Świętokrzyska                                     11     43,6

12      Politechnika Koszalińska                                          10     38,5
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 1       AGH w Krakowie                                                       1     100,0

 2       Politechnika Śląska                                                    2      76,4

 3       Politechnika Wrocławska                                           3      65,9
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 1       Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      97,7

3      Politechnika Wrocławska                                          3      83,7

4      Politechnika Poznańska                                             4      77,6

5      Politechnika Gdańska                                                5      76,6

6=      Politechnika Śląska                                                    6      71,0

6=      Politechnika Łódzka                                                  6      70,6

 8       PJATK                                                                         9      66,0

 9       Politechnika Krakowska                                            8      63,4

10      Politechnika Lubelska                                               10     61,2

11=    Politechnika Częstochowska                                    11     57,9

11=    Politechnika Bydgoska                                              12     57,9

13=    SGGW w Warszawie                                                 14     52,3

13=    Politechnika Koszalińska                                          21     52,2

15      Uniwersytet Śląski                                                   14     50,3

16 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 13 49,1

17=    ZUT w Szczecinie                                                     20     48,4

17=    Politechnika Białostocka                                          14     48,2

18      Politechnika Rzeszowska                                         14     47,8

19      Uniwersytet Zielonogórski                                       14     47,8

Informatyka
(mgr inż.)

W
SK

AŹ
NI

K
20

22

 2
02

1

20
22

https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/informatyka-inz
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/geodezja-i-kartografia
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/akademia/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/gornictwo-i-geologia
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Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii Po li tech ni ki
War szaw skiej jest naj star szą geo de zyj ną aka de -
mic ką pla ców ką w Pol sce i funk cjo nu je nie prze -
rwa nie od 1921 ro ku. Ofe ru je my stu dio wa nie
na trzech kie run kach: geo de zja i kar to gra fia,
go spo dar ka prze strzen na oraz geo in for ma ty ka.

Kie ru nek geo de zja i kar to gra fia wy różnia
pro gram obej mu jący wszyst kie spe cjal no ści tej
dys cy pli ny, a tak że kom plek so we ćwi cze nia
te re no we od by wa jące się po każdym ro ku
stu diów. Pro gram za jęć da je szan se ła twe go
po zy ska nia wie dzy nie zbęd nej do uzy ska nia
upraw nień za wo do wych z za kre su geo de zji
i kar to gra fii, a tak że do pra cy w różnych dzie -
dzi nach go spo dar ki. Kie ru nek go spo dar ka
prze strzen na to wy bór dla za in te re so wa nych
zdo by ciem wie dzy i umie jęt no ści prak tycz -

nych związa nych z pro jek to wa niem urba ni -
stycz nym, oce ną od dzia ły wań na śro do wi sko,
dzia ła nia mi związa ny mi z re wi ta li za cją i ochro -
ną kra jo bra zu oraz go spo dar ką nie ru cho mo -
ścia mi. Z ko lei na kie run ku geo in for ma ty ka
kształci my przy szłych pra cow ni ków „in te li -
gent nych spe cja li za cji”, czy li naj bar dziej in no -
wa cyj nych branż. Po łącze nie in for ma ty ki i na -
uk geo in for ma cyj nych sta wia na no wo cze -
sność i prak tycz ne za sto so wa nie wie dzy.

Wśród atu tów Wy dzia łu na le ży wy mie nić no -
wo cze sne Cen trum Ana liz Geo prze strzen nych
i Ob li czeń Sa te li tar nych (CENAGIS) na świa to -
wym po zio mie, po zwa la jące na zdal ny do stęp
do uni ka to wych la bo ra to riów ba daw czych i dy -
dak tycz nych. Dla stu den tów jest to nie sa mo wi -
ta oka zja wy mia ny do świad czeń oraz możli wość

sko rzy sta nia i po zna nia naj no wo cze śniej szych
roz wiązań z za kre su geo in for ma cji.

Na Wy dzia le prężnie dzia ła ją dwa ko ła na -
uko we: Geo de zji i Kar to gra fii oraz Go spo dar ki
Prze strzen nej. Po nad to, od po nad 25 lat funk -
cjo nu je Stowarzyszenie Studentów WGIK PW
GEOIDA, a nad or ga ni za cją ży cia stu denc kie go
czu wa Wy dzia ło wa Ra da Sa mo rządu. Stu den ci
w ra mach do dat ko wych ak tyw no ści roz wi ja ją
nie tyl ko umie jęt no ści prak tycz ne w za kre sie
swo ich za in te re so wań na uko wych i za wo do -
wych pod czas re ali za cji pro jek tów ba daw -
czych, ale tak że wie le umie jęt no ści mięk kich
or ga ni zu jąc wy da rze nia na uko wo -kul tu ral ne.

W trak cie stu diów można tak że sko rzy stać
z wy jaz du do part ner skich uczel ni za gra nicz -
nych w ra mach pro gra mu Era smus+. Po -
nad 30 pla có wek współpra cu jących z na szym
Wy dzia łem znaj du je się w więk szo ści eu ro pej -
skich kra jów w atrak cyj nych lo ka li za cjach. Do -
świad cze nie na by te pod czas ta kie go wy jaz du
z pew no ścią wzbo ga ci ży cio rys za rów no
pod względem na uko wym, jak i spo łecz nym.

Na si ab sol wen ci znaj du ją za trud nie nie w sek -
to rze pu blicz nym i pry wat nym – w or ga nach ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, przed siębior stwach geo -
de zyj nych, in for ma tycz nych czy pra cow niach
urba ni stycz nych. Uczel nia umożli wia rów nież
dal szy roz wój na uko wy – po przez apli ka cję
do Szko ły Dok tor skiej PW lub in nych jed no stek
aka de mic kich w Pol sce i zagra ni cą.

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

KONTAKT:
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Dziekanat pokój 128 Gmach Główny
tel. rekrutacja 22 234 72 25

e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl 

www.facebook.com/GiKPW 

gik.pw.edu.pl SU
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SZU KASZ IN TER DY SCY PLI NAR NYCH STU DIÓW ŁĄCZĄCYCH ELE MEN TY NA UK TECH NICZ NYCH I PRZY ROD NI -
CZYCH? NA SZYM CE LEM JEST KSZTAŁCE NIE AB SOL WEN TÓW ZAJ MU JĄCYCH SIĘ DA NY MI GEO PRZE STRZEN -
NY MI, Z KTÓ RYCH UDZIA ŁEM PO DEJ MO WA NE JEST 80% DE CY ZJI W GO SPO DAR CE!

CZY WIESZ, ŻE...
• Nazwa naszego Wydziału to tyl ko dwa sło wa, ale

Wy dział ofe ru je trzy kie run ki in ży nier skie, a na stu -
diach ma gi ster skich w su mie dwa kie run ki, ale aż
dzie więć spe cjal no ści.

• Geo de zja i kar to gra fia to nie tyl ko na ziem ne po mia -
ry i wy ko ny wa nie map. Współcze sny geo de ta zaj -
mu je się tak że na wi ga cją, ob ser wa cja mi astro no -
micz ny mi, wy ce ną nie ru cho mo ści, ob ra zo wa niem
zdjęć z dro nów, sa te li tów i ska no wa nia la se ro we go,
ba za mi da nych prze strzen nych oraz sto so wa niem
ich w ana li zach prze strzen nych.

• Go spo dar ka prze strzen na to kie ru nek dla wszyst -
kich, któ rzy chcą kształto wać prze strzeń wo kół sie -

bie. In ter dy scy pli nar ny cha rak ter po zwa la po łączyć
wie dzę i umie jęt no ści z za kre su urba ni sty ki, ochro -
ny śro do wi ska, kar to gra fii, go spo dar ki nie ru cho mo -
ścia mi i tech no lo gii geo in for ma cyj nych. Podczas
zajęć pro jek to wych stu den ci ma ją możli wość wzię-
cia udzia łu w kon kur sach i warsz ta tach or ga ni zo wa -
nych przez sa mo rządy, w prak ty ce de cy du jąc o tym,
jak zmie ni się prze strzeń miast i wsi.

• Geo in for ma ty ka mo że się po szczy cić ty tu łem kie -
run ku o pro fi lu prak tycz nym. Co się za tym kry je?
Półrocz na prak ty ka pro duk cyj na w fir mie in for ma -
tycz nej lub geo in for ma tycz nej, któ ra bar dzo często
gwa ran tu je sta łe za trud nie nie.

MIERZ, MODELUJ, WIZUALIZUJ OTACZAJĄCĄ CIĘ PRZESTRZEŃ
        z Wydziałem GiK Politechniki Warszawskiej

https://www.gik.pw.edu.pl/
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Pro wa dzi my stu dia na kie run kach o pro fi lu
prak tycz nym: Lo gi sty ka i Obron ność Państwa,
jak i o pro fi lu ogól no aka de mic kim: Bez pie czeń-
stwo Na ro do we i Za rządza nie. Dba my o to,
aby ście mie li jak naj lep szy start za wo do wy, dla -
te go du żą wa gę przy wiązu je my do aspek tów
prak tycz nych tj. atrak cyj nych miejsc prak tyk
za wo do wych, warsz ta tów oraz wi zyt stu dyj -
nych te ma tycz nie związa nych z kie run kiem
stu diów. Sta le uatrak cyj nia my na sze za jęcia
m.in. po przez no we gry de cy zyj ne, sy mu la cyj -
ne, pro gra my kom pu te ro we, w ta ki spo sób,
aby jak naj bar dziej przy bli żyć Was do przy -
szłych wa run ków pra cy. W ten spo sób ma cie
oka zję do po sze rze nia swo ich kom pe ten cji
na ryn ku pra cy, któ re wy różnią Was spo śród
in nych kan dy da tów czy pra cow ni ków. 

Na kie run ku Bez pie czeństwo Na ro do we
czy Obron ność Państwa stu den ci ma ją moż-
li wość uczest ni cze nia w wy jaz dach stu dyj nych

oraz zdo by wa nia do świad cze nia za wo do we go
pod czas prak tyk w in sty tu cjach re ali zu jących
za da nia na rzecz bez pie czeństwa czy obron no -
ści państwa. Przy go to wu je my do pra cy w pod -
mio tach państwo wych i pry wat nych zaj mu ją-
cych się sek to rem obron nym i bez pie czeństwa
państwa. Więk szość na szych wy kła dow ców to
eks per ci po sia da jący do świad cze nie za wo do -
we zdo by te w struk tu rach Sił Zbroj nych oraz
pol skich przed siębior stwach, a tak że bran ży
zbro je nio wej. W pro ce sie kształce nia ko rzy -
sta my m.in. z gier de cy zyj nych i sy mu la cyj nych
wspo ma ga jących roz wój do dat ko wych kom -
pe ten cji tj. de cy zyj ność, efek tyw ną or ga ni za cję
pra cy, opty ma li za cję cza su pra cy, zdol no ści
ana li tycz ne i in. No we la bo ra to ria po zwa la ją
za po znać się w spo sób prak tycz ny m.in. z te -
ma ty ką kry mi na li sty ki czy za rządza nia kry zy so -
we go, jak rów nież spró bo wać swo ich możli -
wo ści na strzel ni cy la se ro wej WISŁA.

Na kie run ku Lo gi sty ka o pro fi lu prak tycz -
nym na si stu den ci uczą się za rządza nia pro ce -
sa mi lo gi stycz ny mi z wy ko rzy sta niem no wo -
cze snych sys te mów in for ma tycz nych. Ma ją
możli wość prak tycz nej re ali za cji m.in. ope ra cji
pro ce su ma ga zy no we go oraz bu do wy mo de li
sy mu la cyj nych przy uży ciu spe cja li stycz nych
pro gra mów oraz możli wość obej rze nia efek -
tów swo jej pra cy przy uży ciu go gli VR. 

Dys po nu je my rów nież no wym Woj sko we
Cen trum Ba daw czo -Dy dak tycz ne Lo gi sty ki,
któ re go wy po sa że nie sy mu lu je pro ce sy ma ga -
zy no we.

Na kie run ku Za rządza nie na si stu den ci
zdo by wa ją i roz wi ja ją wie dzę, a tak że kom pe -
ten cje w za kre sie biz ne su oraz za rządza niu
pod mio ta mi ad mi ni stra cji pu blicz nej. Na by -
wa ją tak że prak tycz ne umie jęt no ści nie zbęd -
ne do za ło że nia i pro wa dze nia wła snej dzia łal -
no ści go spo dar czej m.in. po przez kon stru -
owa nie biz nes pla nów, prak ty ki, wi zy ty stu -
dyj ne, spo tka nia z przed sta wi cie la mi biz ne su
oraz warsz ta ty. Ten kie ru nek stu diów od zna -
cza się sil nym ukie run ko wa niem na kształto -
wa nie kom pe ten cji cy fro wych. Stu den ci m.in.
po zy sku ją wie dzę z za kre su biz ne su cy fro we -
go, mar ke tin gu w me diach spo łecz no ścio -
wych oraz ma ją możli wość kształto wa nia
umie jęt no ści w za kre sie kie ro wa nia ludźmi
i ne go cjo wa nia.

Wydział Bezpieczeństwa,
Logistyki i Zarządzania

Wojskowa Akademia Techniczna

KONTAKT:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B,

00-908 Warszawa
tel. 261 83 76 55

e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl. 

wlo.wat.edu.pl

Nie stój w miejscu, 
           POSTAW NA ROZWÓJ!
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Wybór właściwego kierunku studiów to pierwszy krok do sukcesu zawodowego. Proponujemy nie tylko studia, ale
też wspaniałą przygodę. Daj sobie szansę i dołącz do nas.

CZY WIESZ, ŻE...
• stu dia w Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej to nie

tyl ko na uka. To rów nież udział w Ko łach Na uko -
wych, gdzie mo żesz roz wi jać swo je za in te re so wa -
nia, wy ciecz ki stu dyj ne, pik ni ki stu denc kie, jak rów -
nież udział w Or ga ni za cjach Stu denc kich np. Sek cja
Sko ków Spa do chro no wych, Sek cja Strze lec ka, Stu -
denc kie Ko ło Że glar skie oraz Klub Pły wac ki

• Ko ła Na uko we nie są przy po rząd ko wa ne do kie -
run ku stu diów. Stu diu jąc mo żesz wy brać Ko ło nie -
związa ne z Two im kie run kiem stu diów.

• na sze Ko ła Na uko we (KN Stra te gia, KN Bez pie czeń-
stwa Na ro do we go, KN Lo gi sty ki Sto so wa nej, KN Lo gi -
sty ki Woj sko wej, KN Se ciu ri tas et De fen sio) da ją moż-
li wość po zna wa nia no wych lu dzi ze śro do wi ska mię-
dzy na ro do we go np. po przez kon fe ren cje na uko we.

https://wlo.wat.edu.pl/
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DA WID 
BIE SIA DEC KI-

-DZIU BA, 
stu dent kie run ku

lot nic two 
i ko smo nau ty ka, PW

Cie ka wi ło Cię kie dyś, jak
to się dzie je, że wa żąca 200 ton

ma szy na, zło żo na z ty sięcy ele men tów, uno si się
w po wie trzu, po ko nu je lądy i oce any, a po tem
bez piecz nie lądu je? Chcia łem się te go do wie -
dzieć, dla te go wy bra łem kie ru nek Lot nic two
i Ko smo nau ty ka na Po li tech ni ce War szaw skiej. 
Choć wcze śniej in te re so wa łem się ma te ma ty -
ką i fi zy ką, na pierw szym se me strze stu diów

TE
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E do zna łem lek kie go „szo ku na uko we go”. To nic

nad zwy czaj ne go i nie na le ży się te go bać. Wy -
trwa łość i ciężka pra ca otwie ra ją wie le ście żek
roz wo ju na PW. War to pró bo wać swo ich sił we
wszel kich ak tyw no ściach po za nau ko wych i za -
an ga żo wać się w dzia łal ność kół na uko wych
lub sa mo rządu. 
To nie tyl ko po bu dza cie ka wość, ale też jest zna ko mi -
tym do świad cze niem, któ re na pew no do ce ni przy -
szły pra co daw ca. Po za tym, gdy bym nie brał czyn ne -
go udzia łu w ży ciu Stu denc kie go Ko ła Astro nau tycz -
ne go, nie miałbym oka zji zo ba czyć na ży wo star tu
mo de lu ra kie ty! Pod czas pra cy w ko le, teo rię z za jęć
wy ko rzy stu je my w prak ty ce, a za wo dy czy kon fe ren -
cje na uko we po zwa la ją na po dró żo wa nie po świe cie
i na wiązy wa nie no wych kon tak tów. 
Po in ten syw nym dniu za jęć, po łączo nym z maj -
ster ko wa niem w warsz ta cie lub sy mu la cja mi
kom pu te ro wy mi w ra mach ko ła, naj częściej ma -
rzy łem o od po czyn ku. Znam jed nak oso by, któ re
go dzi ły to wszyst ko z do dat ko wą pra cą. Często
związa na by ła z na szym kie run kiem stu diów i sta -
no wi ła już prak ty ki stu denc kie.
Za jęć nie bra ku je, ale wspo mnie nia, któ re po zo -
sta ją z tej uczel ni, spra wia ją, że na praw dę war to
spró bo wać! 

1      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                1     100,0

2      Politechnika Częstochowska                                     2      98,2

3      Politechnika Śląska                                                    5      93,0

4      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                4       92,3

5=      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    -       89,8

5=      Politechnika Poznańska                                             3      89,5

7      Uniwersytet Szczeciński                                            7      87,8

8      Uniwersytet Łódzki                                                   6      82,6

9      SGGW w Warszawie                                                  8      81,3

10      Politechnika Rzeszowska                                           9      79,6

11      Politechnika Białostocka                                          10     73,4

12      Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie      11     69,5

13      Uniwersytet Zielonogórski                                       14     68,3

14      Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach     12     64,6

15      Politechnika Opolska                                                13     62,2

Logistyka
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1      Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      Politechnika Poznańska                                             2      70,7

3      Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie        3      68,0

4      Politechnika Rzeszowska                                           4      54,0

Lotnictwo 
i kosmonautyka
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/lotnictwo-i-kosmonautyka
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/logistyka
https://san.edu.pl/


PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 139

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

Akademia Górniczo-
-Hutnicza im. Stanisława

Staszica w Krakowie

KONTAKT:
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. 12 617 30 50
fax. 12 633 91 03

e-mail: dziekanat@imir.agh.edu.pl
www.facebook.com/WIMiR.AGH

imir.agh.edu.pl

Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo ty ki
jest jed nym z naj więk szym i jed nym z naj star -
szych w Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra -
ko wie. Mo że my po szczy cić się osiągnięcia mi,
któ re da ją nam po zy cję jed ne go z naj lep szych
wy dzia łów o pro fi lu me cha nicz nym, me cha tro -
nicz nym jak rów nież w ob sza rze au to ma ty ki
i ro bo ty ki w Pol sce, co po twier dza ją co rocz nie
po zy cje kie run ków WIMiR w ran kin gach Per -
spek tyw.

Dzia łal ność dy dak tycz ną i ba daw czą opie ra -
my nie tyl ko na po nad 70-let niej tra dy cji i do -
świad cze niu, lecz tak że na no wa tor skim
i otwar tym po dej ściu do co raz szyb ciej zmie nia -
jącej się rze czy wi sto ści. Dla te go, wy cho dząc
na prze ciw współcze snym wy zwa niom, in we -
stu je my w no wo cze sną apa ra tu rę ba daw czą
i la bo ra to ria. Sze ro ka współpra ca z pod mio ta mi
go spo dar czy mi po ka zu je nam po trze by no wo -

pro jek tem dro na ra tun ko we go wy różnio ne go
w kon kur sie Li der Bez pie czeństwa Państwa. 

W E -Mo to AGH, kon stru ują elek trycz ne
mo to cy kle en du ro, z któ ry mi bio rą udział w za -
wo dach MotoStudent ści ga jąc się po to rach
w ca łej Eu ro pie.

Je ste śmy dum ni, że na si ab sol wen ci są po szu -
ki wa ny mi spe cja li sta mi na ryn ku pra cy. 95%
ab sol wen tów WIMiR do ro ku po ukończe niu
stu diów pra cu je, a 93% de kla ru je zgod ność
pra cy z uzy ska nym wy kształce niem.

Stu dia na WIMiR to kształce nie na naj wyż-
szym świa to wym po zio mie, to stu dia pełne
możli wo ści i per spek tyw, kształtu jące oso bo -
wość i przy go to wu jące do po dej mo wa nia naj -
trud niej szych wy zwań. Wszyst ko to spra wia,
że stu dia na Wy dzia le In ży nie rii Me cha nicz nej
i Ro bo ty ki są dro gą do zna ko mi tej ka rie ry za -
wo do wej.

cze sne go prze my słu i skła nia do ciągłych zmian
pro ce su dy dak tycz ne go. 

Kształci my na kie run kach Me cha ni ka i Bu -
do wa Ma szyn, Au to ma ty ka Prze my sło wa
i Ro bo ty ka, In ży nie ria Me cha tro nicz na,
a tak że na uni kal nych kie run kach jak In ży nie ria
Aku stycz na oraz in ter dy scy pli nar na – In ży -
nie ria Me cha nicz na i Ma te ria ło wa. Pro wa -
dzi my rów nież kształce nie w j. an giel skim
na kie run ku Me cha tro nic En gi ne ering po sia -
da jącym ame ry kańską akre dy ta cję ABET.

Na Wy dzia le dzia ła ją ko ła na uko we i ze spo ły,
któ re bio rą udział w pre sti żo wych za wo dach
na ca łym świe cie. AGH Ra cing ze swo im bo li -
dem ści ga się po to rach For mu ły 1. AGH Spa ce
Sys tems bu du je ra kie ty z na pędem od rzu to -
wym oraz au to no micz ne ła zi ki mar sjańskie star -
tu jące w za wo dach Spa ce port Ame ri ca Cup.
AGH Dro ne En gi ne ering, mo że po chwa lić się

CZY WIESZ, ŻE... 
• Od 2017 ro ku WIMiR po sia da akre dy ta cję ame ry -

kańskiej or ga ni za cji ABET (Ac cre di ta tion Bo ard for
En gi ne ering and Tech no lo gy, Inc.) dla kie run ku Me -
cha tro nic En gi ne ering.

• W ran kin gu stu diów in ży nier skich „Per spek ty wy 2021”
kie ru nek In ży nie ria Me cha tro nicz na po raz czwar ty
z rzędu za jął I miej sce w swo jej gru pie, a kie ru nek stu -
diów Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn za jął II miej sce. 

• W ran kin gu stu diów Per spek tyw kie run ki
WIMiR 12 ra zy za jęły miej sce pierw sze, a 17 ra zy
by ły na po dium.

• Kie ru nek Au to ma ty ka Prze my sło wa i Ro bo ty ka po -
sia da Cer ty fi kat Do sko na ło ści Kształce nia. 

• Stu den ci z AGH Ra cing skon stru owa li już 7 bo li -
dów w tym 2 o na pędzie elek trycz nym, a na za wo -
dach SAE Au stra lia 2020 za jęli 1 miej sca w kon ku -
ren cji De sign oraz za naj lep sze sy mu la cje.

• Ze spół AGH Spa ce Sys tems wy grał kon kurs Spa ce -
port Ame ri ca Cup 2021 z ra kie tą Sky lark.

• Ze spół AGH Dro ne En gi ne ering w kon kur sie Dro -
nia da wy wal czył 1 miej sce w kon ku ren cji do ty czą-
cej pre zen ta cji bez za ło go we go sys te mu la ta jące go.

• Co ro ku or ga ni zo wa ne są owia ne tra dy cją wspa -
nia łe im pre zy: Bal Me cha ni ka, za wo dy nar ciar skie
o Pu char Dzie ka na oraz Rajd Me cha ni ka – 3 dnio -
we wędro wa nie szla ka mi gór ski mi.

Na WIMiR łączy my teo rię z prak ty ką, in no wa cyj ność i no we tech no lo gie z tra dy cją i wie lo let nim do świad cze niem. 
No wo cze sne za ple cze la bo ra to ryj ne, do świad czo na ka dra aka de mic ka, pełne po my słów ko ła na uko we oraz po zy tyw na
at mos fe ra stwa rza ją ide al ne wa run ki do zdo by wa nia wie dzy, re ali za cji pa sji i są dro gą do zna ko mi tej ka rie ry za wo do wej. 

STUDIA pełne możliwości
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https://imir.agh.edu.pl/
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MAGDALENA MIŚ
ab sol went ka kie run ku 

me cha tro ni ka 
(stu dia in ż.) i Au to -
mo ti ve En gi ne ering

(stu dia ma gr. w języ ku
an giel skim) na PWr

Gdy uczy łam się w li ceum, w kla sie ma te ma tycz -
no -fi zycz nej, możli wość po roz ma wia nia ze stu -
dent ka mi i ab sol went ka mi po li tech ni ki sta no wi ła
dla mnie du że wspar cie w pro ce sie po dej mo wa -
nia de cy zji do ty czącej wy bo ru kie run ku stu diów.
Dla te go też bra łam udział w dniach otwar tych
uczel ni, w tym tak że w kam pa nii Dziew czy ny

na Po li tech ni ki. Osta tecz nie dłu go wa ha łam się
między me cha ni ką a in for ma ty ką, jed nak co
do jed ne go nie mia łam już żad nych wąt pli wo ści:
chcę stu dio wać na uczel ni tech nicz nej. W końcu
zde cy do wa łam się na kie ru nek, któ ry łączy obie
te dzie dzi ny – me cha tro ni kę. Już na stu diach in ży -
nier skich prze ko na łam się, że bar dziej in te re su je
mnie me cha ni ka, dla te go też wy bór kie run ku stu -
diów ma gi ster skich był już oczy wi sty.
Ja ko stu dent ka za an ga żo wa łam się w pra cę ko -
ła na uko we go PWR Ra cing Te am i dzięki te mu
mo głam uczest ni czyć w kam pa nii DnP sto jąc
już po dru giej stro nie, ja ko am ba sa dor ka. Do -
ra dza łam kan dy dat kom, opo wia da łam im
o tym, ja kie cie ka we rze czy ro bi my w ko le i co
je cze ka na stu diach. 
Dziś mu szę przy znać, że cho ciaż z po cząt ku nie
wi dzia łam wiel kiej war to ści w kam pa nii skie ro -
wa nej tyl ko do dziew czyn chcących stu dio wać
kie run ki tech nicz ne, po tem ja ko jej am ba sa dor ka
zmie ni łam zda nie. Prze ko na łam się, z ja ki mi wąt -
pli wo ścia mi mie rzą się dziew czy ny (ale też chłop -
cy), wy bie ra jąc stu dia, jak ciężkie nie raz są ich de -
cy zje i jak bar dzo można im po móc, po ka zu jąc im
możli wo ści cze ka jące na nich nie tyl ko na sa mych
stu diach, ale przede wszyst kim po nich, czy li mó -
wiąc im o pra cy, ja ką mo gą wy ko ny wać. 

1      Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      99,3

3      Politechnika Wrocławska                                          3      90,5

4      Politechnika Śląska                                                    4      87,7

5      Politechnika Gdańska                                                5      85,8

6      Politechnika Łódzka                                                  7      81,5

7      Politechnika Poznańska                                             6      76,5

8      Politechnika Lubelska                                                9      74,4

9      ZUT w Szczecinie                                                      8      72,0

10=    Politechnika Bydgoska                                              11     66,1

10=    Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie    14     65,7

12      Politechnika Krakowska                                           10     65,2

13      Politechnika Opolska                                                11     62,3

14      Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie      11     61,5

15=    Politechnika Koszalińska                                          15     60,1

15=    Politechnika Rzeszowska                                          16     59,7

17=    Politechnika Białostocka                                          18     57,9

17=    Politechnika Częstochowska                                    19     57,7

19      Uniwersytet Zielonogórski                                       16     57,0

20      Politechnika Świętokrzyska                                     20     53,5

21      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      20     51,3

22=    Akademia Morska w Szczecinie                               23     48,2

22=    UTH w Radomiu                                                       24     47,8

24      ATH w Bielsku-Białej                                                22     47,0

25      Uniwersytet Morski w Gdyni                                    24     41,8

26      Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni                  -       40,4

27      Akademia Kaliska                                                      -       39,6

28      Akademia im. Jakuba z Paradyża                            26     35,9

Mechanika 
i budowa
maszyn
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1      AGH w Krakowie                                                       1     100,0

2      Politechnika Warszawska                                          2      90,9

3      Politechnika Wrocławska                                          3      81,0

4      Politechnika Gdańska                                                5      77,7

5      Politechnika Lubelska                                                4      72,6

6      Politechnika Poznańska                                             5      71,2

7      Politechnika Łódzka                                                  7      68,5

8      Politechnika Śląska                                                    8      66,9

9      Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie       9      62,9

10      ZUT w Szczecinie                                                      -       60,6

11      Uniwersytet Śląski                                                    10     55,6

12      Politechnika Opolska                                                12     53,3

13      Politechnika Rzeszowska                                          12     51,2

14      Politechnika Koszalińska                                          12     49,5

15      Uniwersytet Rzeszowski                                           16     48,0

16      Politechnika Białostocka                                          11      46,7

17=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        15     44,7

17=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie      18      44,2

Mechatronika
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/mechanika-i-budowa-maszyn
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/mechatronika
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-online
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Wydział Transportu 
i Inżynierii Lotniczej
Politechnika Śląska

KONTAKT:
ul. Zygmunta Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

 Biuro dziekana (pok. 115)
tel./faks +48 32 603 41 08, tel. +48 32 603 41 40

e-mail: rt@polsl.pl
rekrutacja: rekrutacja.polsl.pl
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PE

R 
W

YD
ZI

AŁ

Pra cow ni cy Wy dzia łu Trans por tu i In ży nie rii
Lot ni czej (WTIL) pro wa dzą dzia łal ność na uko -
wą w ob sza rze ba daw czym „In te li gent ne mia sta
i mo bil ność przy szło ści”. Ich pa sją są sa mo cho -
dy, po ciągi, sa mo lo ty oraz roz wój zrów no wa żo -
ne go trans por tu i roz wiąza nia związa ne z mo bil -
no ścią przy szło ści. Do świad cze niem z ba dań na -
uko wych dzie lą się ze stu den ta mi – prze ka zu ją
umie jęt no ści oraz wie dzę prak tycz ną i teo re -
tycz ną po trzeb ne do pra cy we wszyst kich ga łę-
ziach trans por tu. Na wy dzia le można stu dio wać
na jed nym z trzech kie run ków: trans port, trans -
port ko le jo wy oraz in ży nie ria lot ni cza i ko smicz -
na. Do wy bo ru jest sze reg spe cjal no ści związa -
nych z trans por tem dro go wym, ko le jo wym, lot -
ni czym oraz in ży nie rią ru chu i lo gi sty ką. Za jęcia
są pro wa dzo ne w no wo cze snych pra cow niach
ba daw czych i sa lach dy dak tycz nych. 

Do sko na łym uzu pełnie niem kształce nia jest
dzia łal ność w stu denc kich ko łach na uko wych.
Ich człon ko wie w cza sie stu diów roz wi ja ją swo -
je za in te re so wa nia i osiąga ją suk ce sy. Na wy -
dzia le dzia ła dzie więć stu denc kich kół na uko -

wych, któ re zaj mu ją się m.in. kon stru owa niem
bo li dów spa li no wych i elek trycz nych, dro nów
oraz elek tro mo bil no ścią. 

W ra mach wy dzia łu dzia ła ją czte ry ka te dry,
któ re zaj mu ją się wy dzie lo ny mi ob sza ra mi ba -
dań i dy dak ty ki. Ka te dra Trans por tu Dro go we -
go (RT1) zaj mu je się eks plo ata cją po jaz dów sa -
mo cho do wych, tech ni ką i za rządza niem
w trans por cie sa mo cho do wym, a ostat nio
rów nież eko - i elek tro mo bil no ścią oraz spe dy -
cją dro go wą. Za jęcia dy dak tycz ne od by wa ją się
w no wo cze snych pra cow niach stwo rzo nych
we współpra cy z prze my słem oraz mia stem
Ka to wi ce, któ re utwo rzy ło na wy dzia le stre fę
in no wa cji. Ka te dra Trans por tu Ko le jo we go
(RT2) zaj mu je się za gad nie nia mi do ty czący mi
pro jek to wa nia i utrzy ma nia in fra struk tu ry
trans por tu ko le jo we go, in ży nie rii bez pie czeń-
stwa, bu do wy i eks plo ata cji po jaz dów szy no -
wych oraz ste ro wa nia ru chem ko le jo wym.
W ka te drze pro wa dzo ny jest kie ru nek trans -
port ko le jo wy o pro fi lu prak tycz nym, któ ry re -
ali zo wa ny jest w ści słej współpra cy z naj więk -

szy mi fir ma mi z ob sza ru trans por tu ko le jo we -
go. W Ka te drze Trans por tu Lot ni cze go (RT3)
w ści słej współpra cy z Ośrod kiem Szko le nia
Me cha ni ków Ob słu gi Tech nicz nej oraz Aka de -
mic kim Ośrod kiem Szko le nia Lot ni cze go stu -
den ci spe cjal no ści lot ni czych: me cha ni ka i eks -
plo ata cja lot ni cza oraz na wi ga cja po wietrz -
na uzy sku ją do dat ko we upraw nie nia za wo do -
we. Pro gra my kształce nia spe cjal no ści lot ni -
czych re ali zo wa nych na wy dzia le ma ją naj -
więk szy w Pol sce po ziom uzna wal no ści przy -
zna ny przez Urząd Lot nic twa Cy wil ne go, co
przy spie sza osiąga nie przez stu den tów peł-
nych upraw nień za wo do wych. Ka te dra Sys te -
mów Trans por to wych, In ży nie rii Ru chu i Lo gi -
sty ki (RT4) uzu pełnia ob sza ry kształce nia
o spe cjal no ści in ży nie ria ru chu i lo gi sty ka trans -
por tu. Pra cow ni cy tej ka te dry pro wa dzą ba da -
nia o za sięgu kra jo wym i między na ro do wym
w za kre sie zrów no wa żo ne go trans por tu, mo -
bil no ści przy szło ści, w dzie dzi nie or ga ni za cji,
pla no wa nia i pro jek to wa nia sys te mów ste ro -
wa nia i kie ro wa nia ru chem.

Wy dział Trans por tu i In ży nie rii Lot ni czej to no wo cze sna jed nost ka na uko wo -dy dak tycz na uczel ni ba daw czej
– Po li tech ni ki Śląskiej.

CZY WIESZ, ŻE...
• Sie dzi ba wy dzia łu znaj du ję się w ści słym cen trum

Ka to wic, naj więk szym mie ście Gór no śląsko -Za głę-
biow skiej Me tro po lii GZM

• Od paździer ni ka 2021 ro ku na WTIL jest ofe ro wa -
ny no wy kie ru nek kształce nia: in ży nie ria lot ni cza
i ko smicz na – ze ścieżka mi dy plo mo wa nia: lo gi sty -
ka lot ni cza, eks plo ata cja i kon struk cje sil ni ków lot -
ni czych, ma te ria ło znaw stwo lot ni cze oraz pro jek -
to wa nie stat ków po wietrz nych.

• Na WTIL w ro ku 2020 po wsta ła i ciągle jest roz wi -

ja na stre fa in no wa cji mia sta Ka to wi ce. We współ-
pra cy z mia stem i przy je go znacz nym wspar ciu po -
wsta ły no wo cze sne pra cow nie na uko wo -dy dak -
tycz ne w ob sza rze trans por tu dro go we go, ko le jo -
we go i lot ni cze go oraz in ży nie rii ru chu i lo gi sty ki.

• Kształce nie na kie run kach trans port oraz trans port
ko le jo wy ma akre dy ta cję Pol skiej Ko mi sji Akre dy -
ta cyj nej. Do dat ko wo kie ru nek trans port po sia da
między na ro do wą akre dy ta cję EUR-ACE KAUT dla
stu diów in ży nier skich oraz ma gi ster skich, co po -
twier dza naj wyższą ja kość kształce nia.

• W ro ku 2016 do szło do po łącze nia Wy dzia łu Trans -
por tu z Cen trum Na uko wo Dy dak tycz nym Trans -
por tu Ko le jo we go, dzięki cze mu wy dział (obec nie
WTIL) za czął ofe ro wać no wy kie ru nek stu diów
trans port ko le jo wy o pro fi lu prak tycz nym, w for -
mie stu diów du al nych, w ści słej współpra cy z naj -
więk szy mi fir ma mi ko le jo wy mi.

• Po li tech ni ka Śląska kształci na kie run ku stu diów
trans port od po nad 50 lat. W tym cza sie wy da no
ab sol wen tom kie run ku trans port po nad dzie więć
ty sięcy czte ry sta dy plo mów ukończe nia stu diów.

facebook:PolSlWTiILYouTube: PolSlWTiIL

RUSZAJ W PRZYSZŁOŚĆ z nami 

https://www.polsl.pl/rt/
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maturę
Wybierz 
swój Salon i dobrze zdaj 

1        Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2        Akademia Morska w Szczecinie                                3      86,4

3        Politechnika Krakowska                                           2      76,5

4        Politechnika Śląska                                                    4      74,9

5        Politechnika Lubelska                                                6      73,4

6        Politechnika Poznańska                                             7      65,8

7=      Politechnika Gdańska                                                5      64,9

7=      ZUT w Szczecinie                                                      7      64,8

9        Politechnika Świętokrzyska                                      9       59,0

10      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      11     56,2

11      Uniwersytet Morski w Gdyni                                    10     53,1

12      UTH w Radomiu                                                       13     51,7

13      Politechnika Łódzka                                                 11     50,9

14      Politechnika Rzeszowskaa                                        13     48,7

15=    ATH w Bielsku-Białej                                                15     45,1

15=    Akademia WSB                                                         18     44,8

17      Politechnika Bydgoska                                             17     33,0

18      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                           16     28,6
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14=    Politechnika Rzeszowska                                          9      61,9

14=    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu               20     61,4

16      ATH w Bielsku-Białej                                                14     61,0

17      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                    20     60,3

18=    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                14     59,7

18=    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                   20     59,7

20=    ZUT w Szczecinie                                                     14     59,0

20=    Uniwersytet Zielonogórski                                       11     58,6

22      Politechnika Częstochowska                                    17     56,9

23      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                           19     54,8

24      Akademia Morska w Szczecinie                               24     52,4

25      Politechnika Świętokrzyska                                     26     48,5

26      Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                      24     47,9
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1      Politechnika Warszawska                                          1     100,0

2      AGH w Krakowie                                                       2      92,5

3      Politechnika Poznańska                                             3      91,8

4=      Politechnika Śląska                                                    4      89,0

4=      Politechnika Łódzka                                                  5      88,5

6=      Politechnika Wrocławska                                          5      87,2

6=      Politechnika Lubelska                                                7      87,1

8      Politechnika Krakowska                                            8      80,1

9      Politechnika Bydgoska                                              10     69,7

10      Politechnika Opolska                                                13     66,9

11      Politechnika Koszalińska                                          23     63,9

12=    Politechnika Białostocka                                          11     62,9

12=    SGGW w Warszawie                                                 17     62,8
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https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/transport
https://rekrutacja.polsl.pl/
https://ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji
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Wydział Transportu
Politechnika Warszawska

KONTAKT:
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel.: 22 234 73 64, fax: 22 625 00 94

e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl

RANKING STUDIÓW 
INŻYNIERSKICH PERSPEKTYWY 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

– I miejsce w rankingu kierunku
 TRANSPORT

wt.pw.edu.pl

TRANSPORT MA PRZYSZŁOŚĆ
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Trans port jest pod sta wo wym kie run kiem
stu diów na Wy dzia le Trans por tu. W ra mach
te go kie run ku możli we jest ukończe nie stu -
diów pierw sze go oraz dru gie go stop nia uzy -
sku jąc od po wied nio dy plom in ży nie ra oraz
ma gi stra in ży nie ra. Do dat ko wo na dru gim
stop niu Wy dział Trans por tu wspól nie z Wy -
dzia łem In ży nie rii Lądo wej Po li tech ni ki War -
szaw skiej, pro wa dzi między wy dzia ło wy kie ru -
nek – Bu do wa i Eks plo ata cja In fra struk tu ry
Trans por tu Szy no we go. Stu dia re ali zo wa ne są
w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym w ra -
mach spe cjal no ści od po wia da jących różnym
ob sza rom trans por tu, tak że w języ ku an giel -
skim – Trans port Sys tems En gi ne ering and Ma -

na ge ment. Wy dział Trans por tu ofe ru je stu dia
w za kre sie: bez pie czeństwa i eko lo gii w trans -
por cie, no wo cze snych tech no lo gii w trans por -
cie, in ży nie rii eks plo ata cji po jaz dów sa mo cho -
do wych, ob słu gi tech nicz nej flot sa mo cho do -
wych, or ga ni za cji i ste ro wa nia ru chem
w trans por cie lot ni czym, dro go wym i ko le jo -
wym, in ży nie rii trans por tu lot ni cze go, lo gi sty -
ki i tech no lo gii trans por tu sa mo cho do we go,
ko le jo we go oraz we wnętrz ne go i ma ga zy no -
wa nia, or ga ni za cji i tech no lo gii trans por tu szy -
no we go, au dy tu lo gi stycz ne go, te le in for ma ty -
ki w trans por cie, sys te mów IT w trans por cie,
po jaz dów au to no micz nych i sys te mów trans -
por tu au to no micz ne go, a tak że zrów no wa żo -

nej mo bil no ści miej skiej. Wy kształce nie uzy -
ska ne na Wy dzia le Trans por tu za pew nia wej -
ście na ry nek pra cy z uprzy wi le jo wa nej po zy -
cji. Re no ma, ja ką nasz Wy dział cie szy się
wśród naj więk szych pra co daw ców, a tak że
wie dza i umie jęt no ści na szych ab sol wen tów
uła twia ją zdo by cie do bre go za trud nie nia i roz -
wo ju ka rie ry za wo do wej. Ab sol wen ci Wy dzia -
łu za trud nia ni są w przed siębior stwach i in sty -
tu cjach zaj mu jących się pro jek to wa niem, bu -
do wą, eks plo ata cją, or ga ni za cją i pla no wa niem
oraz roz wo jem sys te mów trans por tu dro go -
we go, ko le jo we go i lot ni cze go, a tak że lo gi sty -
ką, han dlem, za rządza niem oraz in fra struk tu rą
trans por tu. 

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest jedną z najlepszych polskich jednostek naukowych i dydaktycznych
kształcących w obszarze transportu podążając za trendami i potrzebami społeczno-gospodarczymi. Wydział
Transportu zasila rynek pracy absolwentami posiadającymi aktualną wiedzę z najnowszych technologii
wykorzystywanych w transporcie, a każdy student może kształtować swoją ścieżkę rozwoju zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i planami zawodowymi. 

CZY WIESZ, ŻE...
• Na Wy dzia le Trans por tu zbu do wa no pierw szą

w Pol sce ma kie tę ko le jo wą z od wzo ro wa niem ter -
mi na li in ter mo dal nych. No wo cze sna pra cow nia ofe -
ru je stu den tom możli wość za po zna nia się ze spe cy -
fi ką bran ży prze wo zów kom bi no wa nych. Ma kie ta
ko le jo wa zaj mu je po wierzch nię bli sko 25 m2 i skła -
da się ze 150 m to rów, 120 roz jaz dów oraz 320 se -
ma fo rów, za wie ra 6 li nii nor mal no to ro wych, nor -
mal no to ro wą bocz ni cę do ter mi na la trans por tu 
in ter mo dal ne go oraz jed ną li nię wąsko to ro wą. 

Po jaz dy wy po sa żo ne są w ka me ry a pro wa dze nie
ru chu mo że od by wać się z wy ko rzy sta niem ta ble -
tów i smart fo nów.

• Wy dział Trans por tu po sia da cer ty fi kat zgod no ści
z nor mą ISO 9001: 2015 w za kre sie re ali za cji pro -
ce su kształce nia na stu diach o pro fi lu ogól no aka de -
mic kim na kie run ku Trans port.

• Dzięki wy różnia jący mi się na ryn ku dzia ła nia mi zo -
rien to wa ny mi na kształce nie li de rów spo łecz nych
oraz efek tyw nej edu ka cji prak tycz nej stu den tów
Wy dział zo stał lau re atem X edy cji Ogól no pol skie -

go Pro gra mu Cer ty fi ka cji Szkół Wyższych „Uczel -
nia Li de rów”.

• Za wspie ra nie ini cja tyw Pol skiej Izby Pro du cen tów
Urządzeń i Usług na Rzecz Ko lei w ob sza rze 
dy dak tycz nym i ba daw czym Wy dział otrzy mał
spe cjal ne wy różnie nie. 

• Wy dział otrzy mał Akre dy ta cję EUR-ACE La bel,
ENAEEEuropean Ne twork for Ac cre di ta tion of 
En gi ne ering Edu ca tion, dla stu diów pierw sze go
stop nia EUR-ACE Ba che lor oraz stu diów dru gie go
stop nia. 

https://www.wt.pw.edu.pl/
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* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny 

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać
absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

język polski 
język mniejszości narodowych 
języki obce nowożytne
język kaszubski

od 10 do 23 maja

(z wyjątkiem
14 i 21 maja)                                                              

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach
według harmonogramów ustalonych przez
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

I

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ USTNA*

HARMONOGRAM 
EGZAMINU MATURALNEGO 2023

Dla absolwentów wszystkich typów szkół; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015

DATA DZIEŃ GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

4 maja czwartek język polski – pp*

5 maja piątek język angielski – pp język francuski – pp
język hiszpański – pp                                           
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

8 maja poniedziałek matematyka – pp język hiszpański – pr*
                                                                      język hiszpański – dj*

9 maja wtorek język angielski – pr filozofia – pr
język angielski – dj

10 maja środa wiedza o społeczeństwie – pr       język niemiecki – pr
                                                     język niemiecki – dj

11 maja czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

12 maja piątek matematyka – pr język francuski – pr
język francuski – dj

15 maja poniedziałek chemia – pr historia muzyki – pr 

16 maja wtorek geografia - pr języki mniejszości narodowych – pp                    

17 maja środa język polski – pr języki mniejszości narodowych – pr
                                     

18 maja czwartek histoia – pr język włoski – pr
język włoski – dj

19 maja piątek fizyka – pr historia sztuki – pr

22 maja poniedziałek informatyka – pr język kaszubski – pr
język łemkowski – pr

                                           język łaciński i kultura antyczna – pr 

23 maja wtorek godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**  



https://www.coventry.ac.uk/wroclaw/start-a-course/?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oewfTLzAnNIrIXlc6VDX8hSqCCDECiDP_n_GZvxQuJWXOmhwG_m2VQRoCn5QQAvD_BwE


https://www.sgh.waw.pl/


kierunków, 
makrokierunków 
i kierunków unikatowych 

    Oferta 135 publicznych szkół wyższych

               Wykaz 222 uczelni niepublicznych

ponad 1800
szkół wyższych357

I n f o r m a t o r  d l a  M AT U R Z Y S T Ó W
2 0 2 3

148             uniwersytety
182             uczelnie techniczne
198             uczelnie pedagogiczne
204             uczelnie teologiczne i kościelne
206             uczelnie ekonomiczne
210             uczelnie medyczne
214             uczelnie rolnicze
217             uczelnie artystyczne
220             akademie wychowania fizycznego
223             uczelnie morskie
225             uczelnie wojskowe
229             uczelnie mswia i ms
230             uczelnie niepubliczne
240             publiczne uczelnie zawodowe
245             indeks uczelni



W no tach o po szcze gól nych uczel niach pu blicz nych naj pierw po da ne są
kie run ki stu diów i za sa dy przy jęć na bez płat ne stu dia sta cjo nar ne, a po -
tem na płat ne stu dia nie sta cjo nar ne. Aby uła twić wy szu ki wa nie in for ma -
cji – wszyst kie kie run ki stu diów sta cjo nar nych i in ne in for ma cje ich do ty -
czące wy różnio ne są do dat ko wo krop ka mi (), a kie run ki stu diów nie -
sta cjo nar nych oraz in ne in for ma cje ich do ty czące – kwa dra ci ka mi ().
Na zwy kie run ków stu diów w całym In for ma to rze kon se kwent nie po da -
ne są czcion ką po gru bio ną, opi sy uczel ni i kie run ków stu diów czcion ką
zwy kłą, a in for ma cje do ty czące za sad przy jęć – czcion ką po chyłą.

Uzu pełnie niem tych roz wiązań re dak tor sko -gra ficz nych jest lo gicz ny
i spraw dzo ny od ponad dwudziestu lat w in for ma to rach Per spek tyw

SY STEM SKRÓ TÓW I OZNA CZEŃ:

M       – sta cjo nar ne, jed no li te stu dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie)
I         – sta cjo nar ne stu dia pierw sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży -

nier skie, za zwy czaj 3-let nie lub 3,5-let nie)
II       – sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie)
Mz    – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym) jed no li te stu -

dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie)
Mw   – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) jed no li te

stu dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie)
Mn   – niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zazwyczaj 5-letnie)
Iz     – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym) stu dia pierw -

sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży nier skie)

Do stu dio wa nia w szko le wy ższej na stu diach pierw sze go stop -
nia i jed no li tych ma gi ster skich mo że być do pusz czo na wy łącz nie
oso ba po sia da jąca świa dec two doj rza ło ści.

Zgod nie z art. 70 usta wy z dnia 20 lip ca 2018 ro ku Pra wo o szkol nic twie
wyższym i na uce kry te ria kwa li fi ka cji na stu dia na rok aka de mic ki 2022/23,
wszel kie de cy zje o re kru ta cji na le żą bez po śred nio do szkół wyższych.
Od de cy zji se na tów po szcze gól nych uczel ni za le ży, ja kie będą szcze gó ło -
we za sa dy re kru ta cji. Za sa dy przy jęć na stu dia uczel nie ma ją obo wiązek
ogło sić do końca ma ja w ro ku po prze dza jącym ko lej ny rok aka de micki.

Na więk szość uczel ni pod sta wą przy jęcia na stu dia pierw sze go stop -
nia i jed no li te ma gi ster skie są wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go. Za zgo dą
mi ni stra wła ści we go do spraw szkol nic twa wy ższe go, uczel nia mo że
prze pro wa dzić do dat ko we eg za mi ny wstęp ne, ale tyl ko w przy pad ku,
gdy ko niecz ne jest spraw dze nie wie dzy lub umie jęt no ści kan dy da ta,
któ re nie są spraw dza ne pod czas eg za mi nu ma tu ral ne go. 

Pu blicz ne szko ły wy ższe nie po bie ra ją opłat za stu dia sta cjo nar ne, na -
to miast stu dia nie sta cjo nar ne i pro wa dzo ne całko wi cie w języ ku ob cym
są od płat ne.

Na więk szo ści uczel ni kan dy da ci do ko nu ją re je stra cji na stu dia przez in -
ter net. Uczel nia okre śla ta kże nie prze kra czal ny ter min, w któ rym trze ba
do star czyć kom plet do ku men tów. Szko ły wy ższe wy ma ga ją naj częściej
for mu la rza -an kie ty (do po bra nia ze stro ny in ter ne to wej uczel ni), po da nia
wraz z ży cio ry sem, za świad cze nia le kar skie go stwier dza jące go brak prze -
ciw wska zań do pod jęcia stu diów na wy bra nym kie run ku, 3-5 fo to gra fii
i ory gi na łu świa dec twa doj rza ło ści lub rów no wa żnej mu ko pii.

Na nie któ re kie run ki stu diów (np. edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie
sztuk pla stycz nych) wy ma ga ne jest zło że nie te czek z pra ca mi (ry sun ki
wła sne, ob ra zy, fo to gra fie itp.).

O szcze gó ło we in for ma cje naj le piej do wia dy wać się bez po śred nio
na uczel ni. 

Iw    – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) stu dia
pierw sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży nier skie)

In    – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie lub
inżynierskie)

IIz     – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym) 
stu dia dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie)

IIw    – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) stu dia
dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie)

IIn    – niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie,
zazwyczaj 2-letnie)

a – stu dia w języ ku an giel skim 
f  – stu dia w języ ku fran cu skim 
i  – stu dia przez in ter net
n – studia w języku niemieckim
r – studia w języku rosyjskim

R – po ziom roz sze rzo ny eg za mi nu ma tu ral ne go
P – po ziom pod sta wo wy eg za mi nu ma tu ral ne go

III 
InIIn
IzIIz
IwIIw 

Jak korzystać
z „INFORMATORA DLA MATURZYSTÓW”

Ogólne zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023

studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia z możliwością
kontynuowania nauki na danym kierunku (niekoniecznie
specjalności), na tej samej uczelni na studiach II stopnia 
(z rekrutacją w bieżącym roku akademickim).

}
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 ad mi ni stra cja III, InIIn (je den przed miot spo śród: hi sto ria,
WOS, język ła ciński, język pol ski, ma te ma ty ka)

 bez pie czeństwo i pra wo III, InIIn (je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, WOS, język ła ciński, język pol ski, ma te ma ty ka)

 bio lo gia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, 
fizy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 che mia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, 
fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka)

 Com pu ter Scien ce IaIIa (je den przed miot spo śród: fizy ka, 
fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 eko biz nes I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,
fizy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS)

 eko no mia III pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka /po ziom szkol ny
lub państwo wy, ew. oce na końco wo rocz na/; nie punk to wa ne kry te -
rium do dat ko we – oce na z języ ka pol skie go na świa dec twie doj rza -
ło ści /ak cep to wa na oce na końco wo rocz na/; w przy pad ku bra ku oce -
ny z j. pol skie go – spraw dzian ze zna jo mo ści j. pol skie go); uwa ga:
stu dia pro wa dzo ne w Fi lii Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku w Wil nie
na Wy dzia le Eko no micz no -In for ma tycz nym

 eko no mia III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia)

 eu ro pe isty ka I pro fil prak tycz ny (hi sto ria lub ma te ma ty ka /po -
ziom szkol ny lub państwo wy, ew. oce na końco wo rocz na/; nie punk -
to wa ne kry te rium do dat ko we – oce na z języ ka pol skie go na świa -
dec twie doj rza ło ści /ak cep to wa na oce na końco wo rocz na/;
w przy pad ku bra ku oce ny z j. pol skie go – spraw dzian ze zna jo mo ści
języ ka pol skie go); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii Uni wer sy te -
tu w Bia łym sto ku w Wil nie na Wy dzia le Eko no micz no -In for ma -
tycz nym

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia an giel ska (język an -
giel ski); uwa ga: stu dia dla osób kon ty nu ujących na ukę języ ka an -
giel skie go

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia an giel ska z języ kiem
hisz pańskim (język an giel ski); uwa ga: stu dia dla osób kon ty nu ują-
cych na ukę języ ka an giel skie go oraz za in te re so wa nych na uką ję-
zy ka hisz pańskie go od pod staw – edu ka cja dwu języcz na

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia an giel ska z języ kiem
nie miec kim (język an giel ski); uwa ga: stu dia dla osób kon ty nu ują-
cych na ukę języ ka an giel skie go oraz za in te re so wa nych na uką ję-
zy ka nie miec kie go od pod staw – edu ka cja dwu języcz na

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia an giel ska z języ kiem
ro syj skim (język an giel ski); uwa ga: stu dia dla osób kon ty nu ują-
cych na ukę języ ka an giel skie go oraz za in te re so wa nych na uką ję-
zy ka ro syj skie go od pod staw – edu ka cja dwu języcz na

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia fran cu ska – na uka
języ ka od pod staw (je den przed miot spo śród: język pol ski, do wol ny
język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: język fran cu ski sto so wa ny
z hisz pańskim (język pol ski lub do wol ny język ob cy no wo żyt ny);
uwa ga: stu dia dla osób roz po czy na jących na ukę języ ka fran cu -
skie go od pod staw oraz za in te re so wa nych na uką języ ka hisz pań-
skie go od pod staw – edu ka cja dwu języcz na

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: język fran cu ski /od pod staw/
z języ kiem an giel skim – pro fil tłu ma cze nio wy (język an giel ski i ję-
zyk pol ski lub do wol ny język ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia dla
osób roz po czy na jących na ukę języ ka fran cu skie go oraz za in te re -
so wa nych na uką języ ka an giel skie go

 filo lo gia III stu dia w języ ku ro syj skim; mo duł spe cja li za cyj ny:
Pусская филолoгия (język ro syj ski)

 fi lo lo gia III stu dia w języ ku ro syj skim; mo duł spe cja li za cyj ny:
Pусская филолoгия – языковая коммуникация в
сфере бизнеса (język ro syj ski)

 filo lo gia IaIIa mo duł spe cja li za cyj ny: En glish Phi lo lo gy (język
an giel ski)

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia ro syj ska – ko mu ni -
ka cja języ ko wa w sfe rze biz ne su (je den przed miot spo śród: język
pol ski, język ro syj ski); uwa ga: stu dia dla osób ze zna jo mo ścią ję-

UNIWERSYTETY
Aby szkoła wyższa w Polsce mogła przyjąć miano uniwersytetu, musi posiadać
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu
dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk
humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych
bądź technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych. Według
definicji współczesny uniwersytet jest szkołą wyższą o charakterze
nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników
naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

W „Informatorze dla Maturzystów” prezentujemy 19 uniwersytetów, w tym KUL, który jest
uczelnią kościelną, ale działa na podstawie Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Wszystkie one oferują studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające oraz jednolite
magisterskie na coraz liczniejszych kierunkach. W wyborze najwłaściwszego pomoże Wam
zarówno nasz Informator dla Maturzystów, jak i baza uczelni i studiów w portalu Perspektywy.pl 

Eu ro pa szczy ci się, że jest ko leb ką aka de mic ko ści po cząw szy od śre dnio wie cza, na zy wa -
ne go nie kie dy epo ką ka tedr i uni wer sy te tów. Nic dziw ne go, bo wiem do mo men tu utwo -
rze nia pierw szej uczel ni w Pol sce, kra kow skie go Uni wer sy te tu Ja giel lońskie go, w Eu ro pie
dzia ła ły 23 uczel nie.

Na etos uni wer sy tec ki w du żej mie rze skła da się dzie dzic two an tycz nej Gre cji. Pro fe so -
ro wie uni wer sy tec cy od wo łu ją się do tra dy cji Aka de mii Pla tońskiej, przy po mi na jącej nie co
cha rak te rem dzi siej sze uni wer sy te ty. Ko ry ta rze wie lu uczel ni na ca łym świe cie zdo bią po -
pier sia bro da tych mędr ców o eu ro pej skich ry sach twa rzy – Pla to na, Ary sto te le sa, So kra te -
sa, Pi ta go ra sa. Wy ra ża ją tęsk no tę śro do wi ska aka de mic kie go za du chem grec kiej sta ro żyt -
no ści, sprzy ja jącej dy wa ga cjom na uko wym i wszech stron ne mu kształce niu mło dych lu dzi.
Jed nak war to by ło by do sta wić w uczel nia nych wnętrzach kil ka po sągów o azja tyc kich ry -
sach – np. Bud dy, Kon fu cju sza i Sza kra di tji (skt. Şakrādi tya) – wład cy bud dyj skie go kró le -
stwa, kró la Ma ga dhy.

Ma ło zna ny w Eu ro pie król Sza kra di tja za ło żył w 427 p.n.e. ośro dek uni wer sy tec ki
w Nālānda, wy prze dza jąc o kil ka dzie siąt lat za ło ży cie li Aka de mii Pla tońskiej. Ta bud dyj ska
uczel nia w In diach uwa ża na jest za naj star szy ośro dek uni wer sy tec ki na świe cie. O wa dze
na uki dla hin du skie go wład cy świad czy cho cia żby na zwa, „Na lan da”, któ ra w san skry cie
ozna cza „da wa nie wie dzy”. Po nad 10 tys. mni chów stu dio wa ło nie tyl ko tek sty bud dyj skie,
ale rów nież święte księgi hin du izmu, fi lo zo fię, li te ra tu rę, gra ma ty kę, lo gi kę, me dy cy nę, astro -
no mię, bu dow nic two i sztu kę sa kral ną. Po dob nie jak w przy pad ku Aka de mii Pla tońskiej pa -
no wa ła swo bo da dys ku sji. Wy kła dow ca był bar dziej prze wod ni kiem i men to rem, niż au to -
ry tar nym nad zor cą stu den tów. Z ko lei w przy pad ku Chin uni wer sy te ty po wsta wa ły ja ko
część naj star sze go na świe cie spój ne go państwo we go sys te mu edu ka cji. Był on po trzeb ny
wład com Chin do bu do wy spo łe czeństwa kon fu cjańskie go, opar te go na hie rar chii i sza cun -
ku do prze ło żo nych, osób star szych i urzęd ni ków państwo wych. Dzia ła jąca do dzi siaj uczel -
nia w Nan ki nie, for mal nie uni wer sy tet od 1888 ro ku, funk cjo nu je nie prze rwa nie od 258 ro -
ku p.n.e.

Co cie ka we, pierw szy uni wer sy tet w Afry ce po wstał wcze śniej od – uwa ża ne go za pierw -
szy we współcze snym ro zu mie niu – uni wer sy te tu eu ro pej skie go. Bo lońska uczel nia dzia ła
od 1088 ro ku, za tem jest młod sza o 229 lat od za ło żo ne go w 859 ro ku uni wer sy te tu Al Ka -
ra ouine w ma ro kańskim Fe zie.

Aka de mic ka hi sto ria po zo sta łych kon ty nen tów jest znacz nie krót sza. Naj star szy w Ame -
ry ce Po łu dnio wej Uni ver si dad Au to no ma de San to Do min go w Do mi ni ka nie po wstał
w 1536 r., naj star szy północ no ame ry kański Ha rvard Uni ver si ty w 1636 r., a naj star sza w Au -
stra lii uczel nia w Syd ney do pie ro w XIX wie ku – w 1850 ro ku.



zy ka ro syj skie go, za in te re so wa nych po głębio ną zna jo mo ścią ro -
syj skie go języ ka biz ne su

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia ro syj ska – ofer ta
edu ka cyj na dla kan dy da tów roz po czy na jących na ukę języ ka ro syj -
skie go od pod staw (je den przed miot spo śród: język pol ski, do wol ny
język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: filo lo gia ro syj ska – ofer ta
edu ka cyj na dla kan dy da tów ze zna jo mo ścią języ ka ro syj skie go 
(je den przed miot spo śród: język pol ski, język ro syj ski)

 filo lo gia pol ska III (język pol ski)
 filo zo fia i ety ka I (je den przed miot spo śród: filo zo fia, język pol ski,

język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka)
 fi zy ka III (je den przed miot spo śród: fizy ka, fizy ka i astro no mia,

ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka)
 hi sto ria III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, język pol -

ski, język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia)
 in for ma ty ka III pro fil prak tycz ny (je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka i tech no lo gie in for -
ma cyj ne /po ziom szkol ny lub państwo wy, ew. oce na końco wo rocz na/;
nie punk to wa ne kry te rium do dat ko we – oce na z języ ka pol skie go
na świa dec twie doj rza ło ści /ak cep to wa na oce na końco wo rocz na/;
w przy pad ku bra ku oce ny z j. pol skie go – spraw dzian ze zna jo mo ści
j. pol skie go); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii Uni wer sy te tu w Bia -
łym sto ku w Wil nie na Wy dzia le Eko no micz no -In for ma tycz nym

 in for ma ty ka III (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka,
fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka)

 in for ma ty ka i eko no me tria I (je den przed miot spo śród: fizy ka,
fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 ja kość i bez pie czeństwo śro do wi ska I (je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te -
ma ty ka)

 kie ru nek eko no micz no -praw ny I (je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria)

 ko gni ty wi sty ka i ko mu ni ka cja I (je den przed miot spo śród: 
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia, filo zo fia)

 kry mi no lo gia III, InIIn (je den przed miot spo śród: hi sto ria,
WOS, język pol ski, język ła ciński, ma te ma ty ka)

 kul tu ro znaw stwo III (język pol ski i język ob cy no wo żyt ny lub
WOS)

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka)
 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (je den przed -

miot spo śród: ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria)
 mi kro bio lo gia I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -

ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka)
 pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza III, InIIn (język

pol ski i język ob cy no wo żyt ny)
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język

pol ski i język ob cy no wo żyt ny)
 pe da go gi ka re so cja li za cyj na III, InIIn (język pol ski i ję-

zyk ob cy no wo żyt ny)
 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (język pol ski i język ob cy no wo -

żyt ny)
 Phy sics Ia mo duł spe cja li za cyj ny: Me di cal Phy sics (je den przed -

miot spo śród: che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka)

 pra ca so cjal na III, InIIn (język pol ski i język ob cy no wo żyt -
ny)

 pra wo M, Mn (je den przed miot spo śród: hi sto ria, język pol ski,
język ła ciński, ma te ma ty ka, WOS)

 pra wo i po dat ki w biz ne sie In (je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, język pol ski, język ła ciński, ma te ma ty ka, WOS)

 so cjo lo gia III (je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny, hi sto ria, WOS)

 sto sun ki między na ro do we III (je den przed miot spo śród: hi -
sto ria, WOS, geo gra fia, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 stu dia wschod nie I (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo -
gra fia, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma -
ty ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia)

 fizycz ne pod sta wy ra dio te ra pii i dia gno sty ki ob ra zo -
wej I (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne -
go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki, fizy ki,
che mii lub bio lo gii)

 fizy ka III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki
/w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz -
sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki i astro no mii/ lub in for ma ty ki)

 geo gra fia III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu
ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze geo gra fii):
uwa ga: kan dy dat przy jęty na I rok stu diów zo bo wiąza ny jest
do zło że nia pi sem ne go oświad cze nia o obo wiąz ko wym ubez pie -
cze niu OC i NW na czas trwa nia stu diów

 ger ma ni sty ka III stu dia dla kan dy da tów ze zna jo mo ścią języ -
ka nie miec kie go (obo wiąz ko wy język nie miec ki na ma tu rze – część
pi sem na)

 ger ma ni sty ka III stu dia dla kan dy da tów bez zna jo mo ści języ -
ka nie miec kie go (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu
ma tu ral ne go)

 hi sto ria III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii, hi sto -
rii sztu ki, WOS-u lub geo gra fii); uwa ga: stu dia da ją możli wość uzy -
ska nia kwa li fika cji na uczy ciel skich

 hu ma ni sty ka dru giej ge ne ra cji I (ran king śred niej ocen z części
pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go, roz mo wa kwa li fika cyj na pro wa dzo -
na w języ ku pol skim i an giel skim)

 in for ma ty ka III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ran king śred niej
ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we
za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu -
ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki i astro no -
mii/ lub in for ma ty ki)

 in for ma ty ka InIIn stu dia 4-let nie in ży nier skie (ran king śred niej
ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we
za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu -
ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki i astro no -
mii/ lub in for ma ty ki)

 in no wa cyj ność i za rządza nie sfe rą pu blicz ną I, In (ran king
śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do -
dat ko we za zda wa nie na ma tu rze WOS-u)

 in ży nie ria bez pie czeństwa I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ran -
king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty
do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za -
mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy -
ki i astro no mii/, che mii lub in for ma ty ki)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ran -
king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go i oce ny
uzy ska nej z eg za mi nu za wo do we go; punk ty do dat ko we za zda wa nie
na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go
od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki i astro no mii/, che -
mii lub in for ma ty ki)

 in ży nie ria tech nicz no -in for ma tycz na III stu dia 3,5-let nie in -
ży nier skie (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu -
ral ne go i oce ny uzy ska nej z eg za mi nu za wo do we go; punk ty do dat ko -
we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu
ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki
i astro no mii/, che mii lub in for ma ty ki)

 kry mi no lo gia I, In (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg -
za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze
hi sto rii lub WOS-u)

 kul tu ro znaw stwo III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej
eg za mi nu ma tu ral ne go)

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -arab ska III (obo wiąz ko wo
język an giel ski na ma tu rze – część pi sem na)

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -nie miec ka III gru pa bez
zna jo mo ści języ ka nie miec kie go (obo wiąz ko wo język an giel ski
na ma tu rze – część pi sem na)

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -nie miec ka III gru pa ze
zna jo mo ścią języ ka nie miec kie go (obo wiąz ko wo język an giel ski i ję-
zyk nie miec ki na ma tu rze – część pi sem na)

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -ro syj ska III (obo wiąz ko wy
język an giel ski na ma tu rze – część pi sem na)

 lin gwi sty ka sto so wa na nie miec ko -ro syj ska III (ran king śred -
niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 lin gwi sty ka sto so wa na ro syj sko -chińska I (ran king śred niej
ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 lo go pe dia I, In mo du ły: wcze sna in ter wen cja lo go pe dycz na,
neu ro lo go pe dia (kwa li fika cja na stu dia obej mu je obo wiąz ko we
spraw dze nie pre dys po zy cji kan dy da ta do wy ko ny wa nia za wo du lo -

Uni wer sy tet Ka zi mie rza
Wiel kie go w Byd gosz czy

85-064 Byd goszcz, ul. J. K. Chod kie wi cza 30
www.ukw.edu.pl
www.re kru ta cja.ukw.edu.pl

Kon takt dla kan dy da tów na stu dia
Dział Re kru ta cji i Spraw Stu denc kich
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 ad mi ni stra cja III, InIIn (ran king śred niej ocen z części pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie
na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u)

 bez pie czeństwo i hi gie na pra cy I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie
(ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go;
punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad -
ku eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fi-
zy ki /fizy ki i astro no mii/ che mii lub in for ma ty ki)

 bez pie czeństwo na ro do we I, In (ran king śred niej ocen z czę-
ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa -
nie na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u)

 bio lo gia III, InIIn (ran king śred niej ocen z części pi sem nej
eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu -
rze bio lo gii lub che mii)

 bio tech no lo gia III, InII (ran king śred niej ocen z części pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie
na ma tu rze bio lo gii lub che mii)

 cy ber de mo kra cja i stu dia nad roz wo jem I, In (ran king śred -
niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat -
ko we za zda wa nie na ma tu rze WOS-u, hi sto rii lub in for ma ty ki)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (ran king śred -
niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (eg -
za min prak tycz ny: gra na in stru men cie lub śpiew /co naj mniej 2 utwo -
ry o zróżni co wa nym cha rak te rze, so lo lub z akom pa nia men tem/, słuch
mu zycz ny, spraw ność ma nu al no -gło so wa, po czu cie ryt mu i spraw ność
ryt micz na; za każdą spraw ność i umie jęt ność kan dy dat mo że uzy skać
mak sy mal nie 10 punk tów; za eg za min prak tycz ny można uzy skać
mak sy mal nie 40 punk tów; eg za min jest zda ny, je śli kan dy dat uzy skał
co naj mniej 24 punk ty)

 edy tor stwo I (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu
ma tu ral ne go)

 eko no mia III, InIIn (ran king śred niej ocen z części pi sem -
nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma -
tu rze geo gra fii, in for ma ty ki, hi sto rii lub WOS-u)

 filo lo gia an giel ska III (obo wiąz ko wo język an giel ski na ma tu rze
– część pi sem na)

 filo lo gia pol ska III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg -
za mi nu ma tu ral ne go)

 filo lo gia ro syj ska III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg -
za mi nu ma tu ral ne go)

 filo zo fia III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii, filo -
zo fii lub języ ka ła cińskie go i kul tu ry an tycz nej)

 fizjo te ra pia M (ran king śred niej ocen: język pol ski, język ob cy oraz
je den przed miot do dat ko wy: bio lo gia, fizy ka, fizy ka i astro no mia lub
che mia; uwa gi: od kan dy da ta wy ma ga się pi sem ne go oświad cze nia
o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do pod jęcia stu diów; kan dy dat
przy jęty na I rok stu diów zo bo wiąza ny jest do zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia o obo wiąz ko wym ubez pie cze niu OC i NW na czas trwa -
nia stu diów); uwa ga: kie ru nek zo sta nie uru cho mio ny po uzy ska -
niu zgo dy MEiN
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go pe dy w za kre sie pra wi dło wo ści apa ra tu i funk cji gło so wych, słu -
cho wych i ar ty ku la cyj nych; uwa ga: nie przy stąpie nie kan dy da ta
do po wyższe go spraw dzia nu lub ne ga tyw ny wy nik po wyższe go
spraw dzia nu skut ku je nie do pusz cze niem kan dy da ta do dal sze go
po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; ran king śred niej ocen z części pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 ma te ma ty ka III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za -
mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma -
te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po -
ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki i astro no mii/ lub in for ma ty ki)

 me cha tro ni ka III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ran king śred -
niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat -
ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu
ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki
i astro no mii/ lub in for ma ty ki)

 me cha tro ni ka InIIn stu dia 4-let nie in ży nier skie (ran king śred -
niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat -
ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi -
nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fizy ki /fizy ki
i astro no mii/ lub in for ma ty ki)

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (ran king śred niej ocen
z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we
za zda wa nie na ma tu rze bio lo gii lub che mii)

 pe da go gi ka III, InIIn mo du ły: ani ma cja spo łecz na i za rzą-
dza nie kul tu rą, do radz two za wo do we i hu man re so ur ces z tu -
to rin giem ka rie ry, opie ka nad dziec kiem i wcze sne wspo ma -
ga nie roz wo ju, edu ka cja oby wa tel ska i bez pie czeństwo
pu blicz ne (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go)

 pe da go gi ka opie kuńcza z pro filak ty ką uza leżnień i so cjo -
te ra pią III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu 
ma tu ral ne go)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ran -
king śred niej ocen uzy ska nej na eg za mi nie ma tu ral nym z części
pi sem nej; kwa li fika cja na pod sta wie za świad cze nia od lo go pe dy
o bra ku prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia za wo du na uczy cie la
z punk tu wi dze nia pra wi dło wo ści apa ra tu i funk cji gło so wych, słu -
cho wych i ar ty ku la cyj nych” /do star cze nie po wyższe go do ku men -
tu jest obo wiąz ko we/)

 pe da go gi ka re so cja li za cyj na – stu dia du al ne I, In (ran king
śred niej ocen uzy ska nej na eg za mi nie ma tu ral nym z części pi sem -
nej z przed mio tów: język pol ski, język ob cy; roz mo wa kwa li fika -
cyj na spraw dza jąca szcze gól ne pre dys po zy cje do stu dio wa nia
na tym kie run ku: mo ty wa cję do stu dio wa nia, pro jekt za wo do we -
go wy ko rzy sta nia zdo by tych umie jęt no ści, po sia da ne hob by i za -
in te re so wa nia, pre zen ta cja sie bie; uwa ga: nie przy stąpie nie kan -
dy da ta do roz mo wy kwa li fika cyj nej lub nie uzy ska nie wy ma ga nej
licz by punk tów skut ku je nie do pusz cze niem kan dy da ta do dal sze -
go po stępo wa nia re kru ta cyj ne go)

 po li to lo gia III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi -
nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto -
rii lub WOS-u)

 pra ca so cjal na I, In (ran king śred niej ocen z części pi sem nej
eg za mi nu ma tu ral ne go)

 pra wo M, Mn (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi -
nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi -
sto rii lub WOS-u)

 pra wo w biz ne sie I, In (ran king śred niej ocen z części pi sem -
nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie
na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u)

 prze wod nic two i pi lo taż tu ry stycz ny I (ran king śred niej ocen
z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda -
wa nie na ma tu rze hi sto rii, WOS-u lub geo gra fii)

 psy cho lo gia M, Mn (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg -
za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze
bio lo gii)

 Psy cho lo gy in En glish Ma (ran king śred niej ocen z części pi sem -
nej z eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma -
tu rze bio lo gii; na stu dia mo gą być przy jęci: 1. kan dy da ci dla któ rych
język an giel ski jest języ kiem oj czy stym; 2, kan dy da ci po sia da jący
zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej CAE /po ziom
B2/; 3. kan dy da ci po sia da jący dy plom ukończe nia stu diów wyższych
pro wa dzo nych w języ ku an giel skim)

 re wi ta li za cja dróg wod nych I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie
(ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go;
punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze geo gra fii, fizy ki i astro -
no mii, bio lo gii lub che mii); uwa ga: kan dy dat przy jęty na I rok stu -
diów zo bo wiąza ny jest do zło że nia pi sem ne go oświad cze nia

Wy dział Che mii
www.chem.ug.edu.pl
 biz nes che micz ny III stu dia in ży nier skie (che mia, ma te ma ty -

ka, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka/fizy ka
i astro no mia, geo gra fia)

 che mia III (che mia, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia)

 ochro na śro do wi ska III (che mia, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia)

Wy dział Eko no micz ny 
http://eko nom.ug.edu.pl
 eko no mia III (ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot spo -

śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język pol ski, WOS)
 eko no mia InIIn (trzy przed mio ty spo śród: język ob cy, ma te ma -

ty ka, język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)
 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (język ob cy oraz

dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, geo gra fia, język pol ski, ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka, WOS)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze IaIIa spe cjal ność:
In ter na tio nal Bu si ness (język an giel ski oraz dwa przed mio ty spo śród:
hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia
pro wa dzo ne w języ ku an giel skim, od płat ne

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn (trzy przed -
mio ty spo śród: język ob cy, ma te ma ty ka, język pol ski, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, in for ma ty ka)

Wy dział Fi lo lo gicz ny
www.fil.ug.edu.pl
 ame ry ka ni sty ka III (język an giel ski, język pol ski oraz je den przed -

miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, bio lo gia, WOS, geo gra fia, ma -
te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia, dru gi język ob cy, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na; uwa ga: ocze ki wa ny po ziom zna jo mo ści 
języ ka an giel skie go to po ziom B1)

 Cul tu ral Com mu ni ca tion IaIIa (język an giel ski, język oj czy sty
kan dy da ta /je że li języ kiem oj czy stym jest język an giel ski, to wów czas
in ny język ob cy/ oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, bio lo gia, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia,
che mia, język ob cy in ny niż ww., język ła ciński i kul tu ra an tycz na);
uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w języ ku an giel skim, od płat ne

 et no filo lo gia ka szub ska I (język pol ski, język ob cy oraz je den
przed miot spo śród: język ka szub ski, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS,
filo zo fia, ma te ma ty ka, geo gra fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, bio lo gia,
dru gi język ob cy, język ła ciński i kul tu ra an tycz na); uwa ga: zna jo -
mość języ ka ka szub skie go nie jest wy ma ga na

 filo lo gia an giel ska III spe cjal no ści: na uczy ciel ska i trans la to -
rycz na (język an giel ski, język pol ski oraz je den przed miot spo śród:
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, bio lo gia, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, che mia, dru gi język ob cy, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na; uwa ga: ocze ki wa ny po ziom zna jo mo ści języ ka an giel -
skie go to po ziom B1)

 filo lo gia an giel ska InIIn (język an giel ski, język pol ski oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, bio lo gia, WOS, geo gra -
fia, ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia, dru gi język ob -
cy, język ła ciński i kul tu ra an tycz na; uwa ga: ocze ki wa ny po ziom zna -
jo mo ści języ ka an giel skie go to po ziom B1); uwa ga: możli wość
kon ty nu acji stu diów na stu diach IIn st. tyl ko na spe cjal no ści na -
uczy ciel skiej

 filo lo gia ger mańska III, InII (język nie miec ki, język pol ski
oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki,
WOS, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, urzędo wy język UE z wy jąt kiem
języ ka pol skie go i języ ka nie miec kie go, język ro syj ski, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na, język mniej szo ści et nicz nych, język re gio -
nal ny, język mniej szo ści na ro do wych)

 filo lo gia kla sycz na III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: język ła ciński i kul tu ra an tycz na, hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, filo zo fia, ma te ma ty ka, dru gi język ob cy; uwa ga: za język ro mański
/wło ski, fran cu ski, hisz pański/ przy punk ta cji po wy żej 70% kan dy dat
otrzy mu je do dat ko wo 10 pkt.; za język ła ciński i kul tu rę an tycz ną kan -
dy dat otrzy mu je do dat ko wo 20 pkt.)

 filo lo gia pol ska III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, geo gra fia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, bio lo gia, dru gi język ob cy, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, filo zo fia)

 filo lo gia ro mańska (z dru gim języ kiem ro mańskim) I (język
pol ski, język fran cu ski, je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty -
ka, geo gra fia, dru gi język ob cy); uwa ga: zna jo mość języ ka fran cu -
skie go nie jest wy ma ga na

o obo wiąz ko wym ubez pie cze niu OC i NW na czas trwa nia stu -
diów

 so cjo lo gia I (ran king śred niej ocen z eg za mi nu ma tu ral ne go; punk -
ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u)

 sto sun ki między na ro do we III (ran king śred niej ocen z części
pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie
na ma tu rze hi sto rii, WOS-u lub geo gra fii)

 tu ry sty ka i re kre acja III (ran king śred niej ocen z części pi sem -
nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na
ma tu rze geo gra fii); uwa ga: kan dy dat przy jęty na I rok stu diów
zo bo wiąza ny jest do zło że nia pi sem ne go oświad cze nia o obo -
wiąz ko wym ubez pie cze niu OC i NW na czas trwa nia stu diów

 woj sko znaw stwo I (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg -
za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze
hi sto rii, WOS-u lub geo gra fii; punk ty do dat ko we dla ab sol wen tów
szkół/klas woj sko wych/mun du ro wych)

 wy cho wa nie fizycz ne III, InIIn spe cjal ność na uczy ciel ska
(ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go;
wy ma ga na umie jęt ność pły wa nia /pi sem ne oświad cze nie o po sia -
da niu umie jęt no ści pły wa nia/; punk ty do dat ko we za ak tu al ną kla -
sę mi strzow ską, I kla sę spor to wą, II kla sę spor to wą oraz mło dzie -
żo wą kla sę spor to wą, za pra cę w cha rak te rze tre ne ra lub
in struk to ra spor tu; punk ty do dat ko we za udo ku men to wa ne for my
a k  t y w  n o  ś c i 
fizycz nej spo za sys te mu spor tu kwa li fiko wa ne go – osiągnięcia
na po zio mie Mi strzostw Pol ski, Mi strzostw Eu ro py, Mi strzostw
Świa ta oraz na po zio mie ogól no pol skim: kon kur sy, im pre zy spor to -
we; uwa ga: kan dy dat przy jęty na I rok stu diów zo bo wiąza ny jest
do zło że nia za świad cze nia od le ka rza me dy cy ny pra cy o bra ku
prze ciw wska zań zdro wot nych do stu dio wa nia na kie run ku wy cho -
wa nie fizycz ne oraz pi sem ne go oświad cze nia o obo wiąz ko wym
ubez pie cze niu od na stępstw nie szczęśli wych wy pad ków na czas
trwa nia stu diów); uwa ga: stu dia przy go to wu ją do na ucza nia
przed mio tu pod sta wo we go – wy cho wa nie fizycz ne w szko łach
pod sta wo wych oraz na da ją upraw nie nia do pro wa dze nia za jęć
– gim na sty ka ko rek cyj no -kom pen sa cyj na

 za rządza nie dzie dzic twem kul tu ro wym i ochro na za byt -
ków III (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma tu -
ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub hi -
sto rii sztu ki)

 za rządza nie kry zy so we w śro do wi sku I stu dia 3,5-let nie in -
ży nier skie (ran king śred niej ocen z części pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze geo gra fii, fi-
zy ki i astro no mii, che mii, ma te ma ty ki lub WOS-u; uwa ga: kan dy dat
przy jęty na I rok stu diów zo bo wiąza ny jest do zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia o obo wiąz ko wym ubez pie cze niu od na stępstw nie -
szczęśli wych wy pad ków na czas trwa nia stu diów)

Uni wer sy tet Gdański
Biu ro Re kru ta cji UG
80-309 Gdańsk
ul. Ja na Ba żyńskie go 8, pok.. 228, 229
tel. 58 523 23 12, 58 523 25 32, 58 523 23 
tel. 58 523 23 26, 58 523 23 32

www.ug.edu.pl
www.re kru ta cja.ug.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@ug.edu.pl

Między uczel nia ny Wy dział Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu
Gdańskie go i Gdańskie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
www.bio tech.ug.edu.pl
 bio tech no lo gia III (język an giel ski oraz dwa przed mio ty spo śród:

bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka)

Wy dział Bio lo gii
www.bio lo gy.ug.edu.pl
 bio lo gia III (język ob cy, bio lo gia oraz je den przed miot spo śród:

che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka)
 bio lo gia me dycz na IIII (język ob cy, bio lo gia oraz je den przed -

miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka)
 ge ne ty ka i bio lo gia eks pe ry men tal na I (język ob cy, bio lo gia oraz

je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, ma te -
ma ty ka)

 ochro na za so bów przy rod ni czych I (język ob cy, bio lo gia oraz
je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, ma te -
ma ty ka)
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 filo lo gia ro syj ska III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, dru gi język ob cy no -
wo żyt ny, język mniej szo ści na ro do wych, język mniej szo ści et nicz nych,
język re gio nal ny, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka); uwa ga: zna jo mość
języ ka ro syj skie go nie jest wy ma ga na

 ibe ry sty ka I (język pol ski, język hisz pański oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, dru gi ję-
zyk ob cy; uwa ga: zna jo mość języ ka hisz pańskie go nie jest wy ma ga na)

 kul tu ro znaw stwo III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: język re gio nal ny, język mniej szo ści na ro do -
wej, język mniej szo ści et nicz nej, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, filo -
zo fia, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia,
geo gra fia)

 lin gwi sty ka sto so wa na III, InII (język nie miec ki, język an -
giel ski)

 lo go pe dia III (spraw dzian przy dat no ści do za wo du lo go pe dy; uwa -
ga: ne ga tyw na oce na ze spraw dzia nu z wy mo wy wy klu cza z dal sze go
po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; kon kurs świa dectw doj rza ło ści – ję-
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, bio -
lo gia oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, che mia)

 pro duk cja form au dio wi zu al nych I, In (język pol ski, język ob -
cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS,
ma te ma ty ka, filo zo fia, in for ma ty ka)

 ro sjo znaw stwo I (język pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, dru gi język ob cy no wo żyt ny, ję-
zyk mniej szo ści na ro do wych, język mniej szo ści et nicz nych, język re -
gio nal ny, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka); uwa ga: zna jo mość języ ka
ro syj skie go nie jest wy ma ga na

 si no lo gia I (język an giel ski, język pol ski lub dru gi język ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, trze -
ci język ob cy, ma te ma ty ka); uwa ga: zna jo mość języ ka chińskie go
nie jest wy ma ga na

 skan dy na wi sty ka III (język an giel ski, język pol ski oraz je den
przed miot spo śród: dru gi język ob cy, hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty -
ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia, WOS, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, filo zo fia); uwa ga: zna jo mość języ ka szwedz kie -
go/nor we skie go/duńskie go/fińskie go nie jest wy ma ga na

 sla wi sty ka III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, dru gi język ob cy, geo gra fia, ma te ma ty -
ka, WOS); uwa ga: zna jo mość języ ka serb skie go/chor wac kie go nie
jest wy ma ga na

 stu dia bałkańskie I (język pol ski, język an giel ski oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, dru gi język ob cy, geo gra fia,
WOS, ma te ma ty ka); uwa ga: zna jo mość języ ka serb skie go/chor -
wac kie go nie jest wy ma ga na

 stu dia wschod nie I (język pol ski oraz język ob cy /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, dru gi język ob cy no wo -
żyt ny, język mniej szo ści na ro do wych, język mniej szo ści et nicz nych,
język re gio nal ny, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: zna jo mość
języ ka ro syj skie go i dru gie go języ ka ob ce go/wschod nie go nie jest
wy ma ga na

 wie dza o fil mie i kul tu rze au dio wi zu al nej III, InII
(język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, WOS, ma te ma ty ka)

 wie dza o te atrze I (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, WOS, ma te ma ty ka)

 za rządza nie in sty tu cja mi ar ty stycz ny mi I spe cjal ność: 
me ne dżer ska oraz spe cjal ność sce nicz no -me ne dżer ska (język pol -
ski, język an giel ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria
sztu ki, WOS, dru gi język ob cy, wie dza o tańcu, hi sto ria mu zy ki, ma -
te ma ty ka, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na; uwa ga: re kru -
ta cja bez po śred nio na spe cjal no ści; na spe cjal ność sce nicz no -me ne -
dżer ską obo wiązu je do dat ko wo spraw dzian przy dat no ści do za wo du
– oce na po zy tyw na lub ne ga tyw na, ne ga tyw na oce na wy klu cza z dal -
sze go po stępo wa nia re kru ta cyj ne go)

Wy dział Hi sto rycz ny
www.hi sto ria.ug.edu.pl
 ar che olo gia III (język pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski,

fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na)

 et no lo gia III (język pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pański, nie miec ki, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot
spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (język pol ski, język ob cy oraz dwa
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, dru -
gi język ob cy no wo żyt ny)

 po li to lo gia III (język pol ski oraz je den przed miot spo śród: język
ob cy, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, hi sto ria
sztu ki, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia)

 pra ca so cjal na III (język pol ski, język ob cy oraz dwa przed mio ty
spo śród: bio lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy -
ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, WOS, dru gi język ob cy no -
wo żyt ny)

 psy cho lo gia M, Mn (język pol ski, język ob cy oraz dwa przed mio -
ty spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, hi -
sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia)

 so cjo lo gia III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, wie dza o tańcu, WOS)

Wy dział Oce ano gra fii i Geo gra fii
www.oig.ug.edu.pl
 akwa kul tu ra – biz nes i tech no lo gia I (język ob cy no wo żyt ny oraz

dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia,
che mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 geo gra fia I (język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia,
hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)

 geo lo gia I (język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia, geo gra fia)

 go spo dar ka wod na i ochro na za so bów wód I (język ob cy no -
wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, bio lo -
gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia)

 hy dro gra fia mor ska I stu dia in ży nier skie (język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, fizy ka/fizy ka
i astro no mia, in for ma ty ka)

 oce ano gra fia III (język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.pra wo.ug.edu.pl
 ad mi ni stra cja III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny

oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, 
język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 Cri mi no lo gy and Cri mi nal Ju sti ce Ia (język an giel ski oraz dwa
przed mio ty spo śród: bio lo gia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, geo gra fia, WOS, język pol ski); uwa ga: stu dia pro wa dzo -
ne w języ ku an giel skim, od płat ne

 Eu ro pe an Bu si ness Ad mi ni stra tion Ia (język an giel ski oraz dwa
przed mio ty spo śród: hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka,
WOS); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w języ ku an giel skim, od płat ne

 kry mi no lo gia III, InII (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka/fizy ka i astro no mia,
geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 po dat ki i do radz two po dat ko we IIIn, InIIn (język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma -
ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)

 pra wo M, Mw, Mz (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na)

Wy dział Za rządza nia
www.wzr.ug.edu.pl
 finan se i ra chun ko wość III, InIIn (trzy przed mio ty spo -

śród: język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy, geo gra fia, hi sto ria,
WOS, in for ma ty ka)

 finan se i ra chun ko wość IaIIa spe cjal ność: Fi nan cial Ana lyst
(trzy przed mio ty spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne
w języ ku an giel skim, od płat ne

 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn (trzy przed mio ty
spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy, geo gra fia, hi sto ria,
WOS, in for ma ty ka)

 za rządza nie III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: język pol ski,
ma te ma ty ka, język ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)

 za rządza nie in sty tu cja mi służby zdro wia I (trzy przed mio ty
spo śród: język pol ski, język ob cy, bio lo gia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka,
geo gra fia, WOS, hi sto ria)

 hi sto ria III, InIIn (język pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia,
filo zo fia, ma te ma ty ka, język ka szub ski, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na)

 hi sto ria sztu ki III, InII (język pol ski, język ob cy /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na)

 kra jo znaw stwo i tu ry sty ka hi sto rycz na III, InII (język
pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie -
miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, filo zo fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi-
zy ka/fizy ka i astro no mia, język ka szub ski, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na)

 niem co znaw stwo I (język pol ski lub język nie miec ki oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te -
ma ty ka, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język ka szub ski,
in ny język ob cy)

 re li gio znaw stwo I (język pol ski, język ob cy oraz dwa przed mio ty
spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, filo zo fia, język ka -
szub ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 ochro na dóbr kul tu ry i mu ze al nic two I (język pol ski, język ob -
cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski,
wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na); uwa ga: re kru ta cja na kie ru nek zo sta -
nie uru cho mio na pod wa run kiem je go utwo rze nia do dnia 28 lu -
te go 2023 r.

Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki
www.mfi.ug.edu.pl
 bez pie czeństwo jądro we i ochro na ra dio lo gicz na I (język an -

giel ski oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka
i astro no mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 bio in for ma ty ka I (język an giel ski, bio lo gia lub in for ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: che mia, ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no -
mia)

 fizy ka III (język an giel ski oraz je den przed miot spo śród: fizy ka/fizy -
ka i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, geo gra fia)

 fizy ka me dycz na III (język an giel ski, bio lo gia oraz je den przed -
miot spo śród: che mia, ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia)

 in for ma ty ka III, InIIn pro fil ogól no aka de mic ki (ma te ma -
ty ka; język ob cy lub in for ma ty ka)

 in for ma ty ka III pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka, język ob cy)
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, język ob cy)
 mo de lo wa nie ma te ma tycz ne i ana li za da nych III (ma te ma -

ty ka, język ob cy)

Wy dział Na uk Spo łecz nych
www.wns.ug.edu.pl
 bez pie czeństwo państwa III, InII (język pol ski oraz 

je den przed miot spo śród: język ob cy, bio lo gia, che mia, filo zo fia, 
fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
ma te ma ty ka, WOS)

 dy plo ma cja I (język pol ski oraz je den przed miot spo śród: język ob -
cy, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (język pol ski, ję-
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fi-
zy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria
mu zy ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS, dru gi język ob cy)

 filo zo fia III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ma te ma ty ka, WOS)

 go spo dar ka prze strzen na III (język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia in ży nier skie (język ob cy
no wo żyt ny, geo gra fia oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka/fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 pe da go gi ka III (język pol ski, język ob cy oraz dwa przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia,
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, dru gi język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka, WOS); uwa ga: wy bór spe cjal no ści w trak cie stu diów

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język
pol ski, język an giel ski oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che -
mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, dru gi język ob cy no wo żyt ny)
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 Między dzie dzi no we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne
i Spo łecz ne (MISHiS) I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, ma te ma -
ty ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, język mniej szo ści et nicz nych, język re gio nal ny, język
mniej szo ści na ro do wych, dru gi język ob cy no wo żyt ny, wie dza o tań-
cu, hi sto ria mu zy ki; roz mo wa kwa li fika cyj na do ty cząca pro jek tu przy -
go to wa ne go przez kan dy da ta, za in te re so wań kan dy da ta oraz pla no -
wa nej ścieżki stu diów /for ma pro jek tu do wol na, np. esej, pre zen ta cja,
film, re por taż i in ne; te ma ty ka pro jek tu do wol na/; uwa ga: nie zło że -
nie pro jek tu w wy ma ga nym ter mi nie skut ku je wy klu cze niem z po stę-
po wa nia re kru ta cyj ne go)

Uni wer sy tet Śląski 
w Ka to wi cach

40-007 Ka to wi ce, ul. Ban ko wa 12
tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80
tel. 32 359 17 70, 32 359 16 22
www.us.edu.pl
www.kan dy dat.us.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@us.edu.pl

uwa ga: UŚ sto su je wyższe prze licz ni ki dla po zio mu roz sze rzo ne go.

uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i roz po częcia po stępo wa nia
re kru ta cyj ne go zo sta ną po da ne w później szym ter mi nie – in for ma cja
bez po śred nio na Uczel ni.

Ogól ne za sa dy re kru ta cji:
– wyższy prze licz nik dla po zio mu roz sze rzo ne go; prze licz ni ki dla po zio -

mów – P x0,5; R x1
– cji pod wa run kiem, że kan dy dat zda wał go na dwóch różnych po zio -

mach: pod sta wo wym i roz sze rzo nym
– wy nik z eg za mi nu dwu języcz ne go z no wo żyt ne go języ ka ob ce go będzie

prze li cza ny na wy nik na po zio mie roz sze rzo nym przez po mno że nie 
go przez 4/3; wy nik mak sy mal ny z po zio mu roz sze rzo ne go nie mo że
prze kro czyć 100% (je że li jest wyższy – otrzy mu je war tość 100%).

 ad mi ni stra cja III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści z trzech przed -
mio tów zda wa nych na ma tu rze w części pi sem nej)

 ad mi ni stra cja InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re -
je stra cji w IRK)

 ani ma cja spo łecz no -kul tu ral na z edu ka cją kul tu ral -
ną I (I etap. roz mo wa kwa li fika cyj na na te mat ak tyw no ści kul tu ral -
nej, i/lub spo łecz nej, i twór czej związa nej z kul tu rą re ali zo wa nej in -
dy wi du al nie lub w gru pie, w ra mach dzia łal no ści sto wa rzy sze nia,
fun da cji, or ga ni za cji, in sty tu cji lub dzia łal no ści in ne go ty pu, związa -
nej ze sfe rą dzia łań spo łecz nych i/lub kul tu ral nych; pre zen to wa ne
dzia ła nia mo gą obej mo wać for my wo lon ta ria tu, sta żu, prak ty ki, dzia -
łal ność spo łecz ną i kul tu ral ną; II etap. kon kurs świa dectw doj rza ło ści
– język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, je den do wol ny przed miot z naj -
wyższym wy ni kiem) 

 aqu ama ty ka – in ter dy scy pli nar ne go spo da ro wa nie śro do -
wi ska mi wod ny mi III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny oraz przed miot do wy bo ru: geo gra fia, che mia, bio lo -
gia, fizy ka, fizy ka z astro no mią); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem
uru cho mie nia stu diów

 ar chi tek tu ra in for ma cji I (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy
no wo żyt ny)

 ar te te ra pia I (etap I. eg za min kom pe ten cji ar ty stycz nych obej mu -
jący spraw dze nie umie jęt no ści wo kal nych, pla stycz nych oraz ogól ną
wie dzę o sztu ce; etap II. kon kurs świa dectw doj rza ło ści: język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz wy bra ny przed miot: hi sto ria, WOS, filo -
zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 bez pie czeństwo na ro do we i między na ro do we III (język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz wy bra ny przed miot: hi sto ria, WOS, fi-
lo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 bez pie czeństwo na ro do we i między na ro do we III,
InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK)

 bio fizy ka III (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz przed miot
do wy bo ru: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in -
for ma ty ka)

 filo lo gia ro syj ska III spe cjal no ści: język biz ne su, języ ki wschod -
nio sło wiańskie w biz ne sie i ad mi ni stra cji, język ro syj ski w tu ry sty -
ce, języ ki sto so wa ne – język ro syj ski z języ kiem an giel skim; sp. tłu -
ma cze nio wa (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, je den do wol ny
przed miot z naj wyższym wy ni kiem); uwa ga: zna jo mość języ ka 
ro syj skie go nie jest wy ma ga na

 filo lo gia ro syj ska InII spe cjal no ści: języ ki sto so wa ne – język
ro syj ski z języ kiem an giel skim, sp. tłu ma cze nio wa (język ob cy no -
wo żyt ny, język pol ski, je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni -
kiem); uwa ga: zna jo mość języ ka ro syj skie go nie jest wy ma ga na

 filo lo gia sło wiańska III spe cjal ność: języ ko wo -kul tu ro wa z ję-
zy kiem za chod nio eu ro pej skim (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski,
je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem)

 filo zo fia III (je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem, ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 filo zo fia InIIn (je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 fizy ka III (ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 fizy ka me dycz na III (ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy -
bo ru spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia,
in for ma ty ka)

 geo gra fia III (geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, WOS)

 geo lo gia III (geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, fizy ka/fizy ka i astro no mia)

 geo lo gia sto so wa na III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, che mia, bio -
lo gia, fizy ka/fizy ka i astro no mia)

 gra fika M (I etap. eg za min prak tycz ny: eg za min z ry sun ku /stu dium
po sta ci ludz kiej – tech ni ka do wy bo ru: ołó wek, węgiel, ry su nek la wo -
wa ny lub se pia/ oraz eg za min z za kre su kom po zy cji barw nej – tech -
ni ka do wol na/; II etap. roz mo wa kwa li fika cyj na, prze gląd i oce na prac
eg za mi na cyj nych oraz te czek z pra ca mi kan dy da tów; roz mo wa kwa -
li fika cyj na do ty czy za in te re so wań kan dy da ta w za kre sie sztu ki, omó -
wie niu pod da ne zo sta ją pra ce sta no wiących do tych cza so wy do ro bek
kan dy da ta)

 hi sto ria III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)

 hi sto ria sztu ki I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz wy bra ny
przed miot z naj wyższym wy ni kiem; w przy pad ku wy bo ru na eg za mi -
nie ma tu ral nym hi sto rii sztu ki – R x2)

 hi sto ria sztu ki In (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz wy bra ny
przed miot z naj wyższym wy ni kiem; w przy pad ku wy bo ru na eg za mi -
nie ma tu ral nym hi sto rii sztu ki – R x2)

 In dy wi du al ne Stu dia Między ob sza ro we III (etap I. język pol -
ski, ma te ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny, przed miot wy bra ny przez
kan dy da ta na po zio mie roz sze rzo nym; etap II. roz mo wa kom pe ten -
cyj na /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

 In dy wi du al ne Stu dia Na uczy ciel skie I (etap I. język pol ski, ma -
te ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny, przed miot wy bra ny przez kan -
dy da ta na po zio mie roz sze rzo nym; etap II. do star cze nie dro gą elek -
tro nicz ną – ese ju na te mat „Ja ka jest przy szłość edu ka cji?” oraz
po da nie przy kła do wej bi blio gra fii, któ ra od zwier cie dla je go za in te re -
so wa nia na uko we /co naj mniej trzy po zy cje)

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo III (język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny, je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni -
kiem)

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo InIIn (język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, je den do wol ny przed miot z naj wyższym
wy ni kiem)

 in for ma ty ka III, InIIn stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 in for ma ty ka sto so wa na I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 in ży nie ria bio me dycz na III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka/fizy ka
i astro no mia, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka/fizy ka
i astro no mia, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 in ży nie ria za gro żeń śro do wi sko wych I stu dia in ży nier skie (geo -
gra fia, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma -
ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, che mia)

 ko gni ty wi sty ka III (je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy -
ni kiem, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski)

 bio lo gia III (bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny oraz przed miot do wy -
bo ru: che mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, fizy ka/fizy ka i astro no mią)

 bio tech no lo gia III (bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny oraz przed -
miot do wy bo ru: che mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mią)

 che mia III (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz przed miot
do wy bo ru: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in -
for ma ty ka)

 do radz two filo zo ficz ne i co aching III (język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru z naj wyższym wy ni kiem)

 do radz two filo zo ficz ne i co aching InIIn (język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru z naj wyższym wy ni -
kiem)

 do radz two po li tycz ne i pu blicz ne I (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma -
te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 do radz two po li tycz ne i pu blicz ne In (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów po re je stra cji w IRK)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru: hi sto ria, WOS,
filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na InIIn (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych
III (I etap. eg za min prak tycz ny: eg za min z ry sun ku /stu dium po -
sta ci ludz kiej – tech ni ka do wy bo ru: ołó wek, węgiel, se pia/, eg za min
z ma lar stwa /mar twa na tu ra – do wol na tech ni ka i pod obra -
zie/; II etap. roz mo wa kwa li fika cyj na, prze gląd i oce na prac eg za mi -
na cyj nych oraz te czek z pra ca mi kan dy da tów: roz mo wa kwa li fika cyj -
na do ty czy za in te re so wań kan dy da ta w za kre sie sztu ki; omó wie niu
pod da ne zo sta ją pra ce eg za mi na cyj ne oraz do dat ko we pra ce – „tecz -
ka” kan dy da ta za wie ra jąca do 20 prac pla stycz nych o różno rod nej te -
ma ty ce sta no wiących do tych cza so wy do ro bek kan dy da ta)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (eg -
za min prak tycz ny: gra na do wol nym in stru men cie; roz po zna wa nie in -
ter wa łów i akor dów; sol feż – czy ta nie nut gło sem; re ali za cja gło sem
prze bie gu ryt micz ne go wraz z tak to wa niem; roz mo wa kwa li fika cyj -
na do ty cząca wie dzy ogól no mu zycz nej i mo ty wa cji wy bo ru kie run ku)

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa II (język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem zda -
wa ny na eg za mi nie ma tu ral nym w części pi sem nej)

 filo lo gia an giel ska III spe cjal no ści: język biz ne su, kul tu ra i li te -
ra tu ra an giel skie go ob sza ru języ ko we go, kul tu ra -me dia -trans la cja,
na uczy ciel ska z języ kiem nie miec kim, pro jek to wa nie roz ryw ki in -
te rak tyw nej oraz lo ka li za cja gier i opro gra mo wa nia /SPRINT-
WRITE/, tłu ma cze nio wa z języ kiem arab skim, tłu ma cze nio wa z ję-
zy kiem chińskim, tłu ma cze nio wa z języ kiem ja pońskim,
tłu ma cze nio wa z języ kiem nie miec kim, tłu ma cze nio wa z języ kiem
ko re ańskim (język pol ski, język an giel ski, je den do wol ny przed miot
z naj wyższym wy ni kiem)

 filo lo gia ger mańska III spe cjal no ści: język nie miec ki – ko mu -
ni ka cja in ter kul tu ro wa w biz ne sie, język nie miec ki od pod staw, ję-
zyk szwedz ki, na uczy ciel ska, tłu ma cze nio wa w za kre sie języ ków
spe cja li stycz nych (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, je den do wol ny
przed miot z naj wyższym wy ni kiem); uwa ga: na spe cjal no ści: język
nie miec ki – ko mu ni ka cja in ter kul tu ro wa w biz ne sie, tłu ma cze nio -
wa w za kre sie języ ków ob cych oraz na uczy ciel ska – wy ma ga -
na jest zna jo mość języ ka nie miec kie go, na spe cjal no ści: język nie -
miec ki od pod staw oraz język szwedz ki – zna jo mość języ ka
nie miec kie go nie jest wy ma ga na

 filo lo gia kla sycz na III (je den do wol ny przed miot z naj wyższym
wy ni kiem, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski)

 filo lo gia pol ska III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, je den do -
wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem)

 filo lo gia ro mańska III spe cjal no ści: język fran cu ski z pro gra -
mem tłu ma cze nio wym, język wło ski z pro gra mem tłu ma cze nio -
wym, język hisz pański z pro gra mem tłu ma cze nio wym, język hisz -
pański z pro gra mem: kul tu ra, li te ra tu ra i me dia w Ame ry ce
Ła cińskiej, języ ki sto so wa ne – język fran cu ski i język an giel ski z pro -
gra mem tłu ma cze nio wym; języ ki sto so wa ne – język wło ski i język
an giel ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym (język ob cy no wo żyt ny, ję-
zyk pol ski, je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem); uwa -
ga: na spe cjal no ści: języ ki sto so wa ne: język fran cu ski i język an giel -
ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym oraz języ ki sto so wa ne: język
wło ski i język an giel ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym wy ma ga -
na jest zna jo mość języ ka an giel skie go
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 ko gni ty wi sty ka InIIn (je den do wol ny przed miot z naj wyższym
wy ni kiem, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski)

 ko mu ni ka cja cy fro wa I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
przed miot do wy bo ru z naj wyższym wy ni kiem)

 ko mu ni ka cja pro mo cyj na i kry zy so wa III (język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz przed miot do wy bo ru z naj wyższym wy ni kiem)

 kul tu ro znaw stwo III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz przed miot do wy bo ru z naj wyższym wy ni kiem)

 kul tu ry me diów III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz przed miot do wy bo ru z naj wyższym wy ni kiem)

 lo go pe dia III (etap I. spraw dzian pre dys po zy cji do wy ko ny wa nia
za wo du na uczy cie la -lo go pe dy po le ga jący na ewa lu acji zdol no ści pre -
zen to wa nia nor ma tyw ne go wzor ca ar ty ku la cji oraz od po wied niej
spraw no ści ko mu ni ka cyj nej, oce nia ny jest punk to wo: od 0 do 100 pkt;
po zy tyw ny wy nik to uzy ska nie mi ni mum 50 pkt; etap II. język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz przed miot do wy bo ru z naj wyższym wy ni -
kiem)

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no -
mia, geo gra fia, in for ma ty ka; wy mo giem jest uzy ska nie na eg za mi -
nie pi sem nym z ma te ma ty ki na ma tu rze al bo co naj mniej 50% pkt
na po zio mie pod sta wo wym al bo co naj mniej 25% pkt na po zio mie
roz sze rzo nym)

 Ma te rials Scien ce and En gi ne ering Ia stu dia in ży nier skie w ję-
zy ku an giel skim (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: fizy ka, fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, bio lo gia,
che mia, geo gra fia)

 me cha tro ni ka I�II stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka, fizy ka i astro no mia, in -
for ma ty ka, geo gra fia, bio lo gia, che mia)

 me di te ra ni sty ka I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem)

 między na ro do we stu dia na uk po li tycz nych i dy plo ma cji
III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski)

 między na ro do we stu dia pol skie III (język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem)

 mi kro i na no tech no lo gia III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka/fizy ka
i astro no mia, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 mu zy ka w mul ti me diach III (etap I. eg za min wstęp ny spraw -
dza jący uzdol nie nia ar ty stycz ne kan dy da ta: 1. gra na in stru men cie
/do wol ny utwór za gra ny na wy bra nym in stru men cie; je że li kan dy dat
gra na in nym in stru men cie niż for te pian, mu si przy być na eg za min
z in stru men tem oraz ew. z akom pa nia to rem/ oraz spraw dzian pre -
dys po zy cji słu cho wych; 2. pre zen ta cja wła snych prac dźwięko wych/au -
dio wi zu al nych /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/
– ust ne przed sta wie nie za ło żeń tych prac i szcze gó łów tech nicz nych
ich re ali za cji; etap II. roz mo wa kwa li fika cyj na do ty cząca ogól nej wie -
dzy o mu zy ce i sztu ce w me diach elek tro nicz nych i fil mie oraz mo ty -
wa cji wy bo ru kie run ku stu diów)

 na uki o ro dzi nie III (język pol ski R lub P)
 ochro na śro do wi ska III (bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny oraz je -

den przed miot spo śród: che mia, ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no -
mia, geo gra fia)

 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej III (roz mo wa
kwa li fika cyj na: wie dza o fil mie i me diach oraz spraw dzian pre dys po zy -
cji do spra wo wa nia funk cji kie row ni ka pro duk cji w fil mie i te le wi zji)

 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej InIIn (zło że -
nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK)

 pe da go gi ka III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo -
fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny); uwa ga:
stu dia pro wa dzo ne w Cie szy nie

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język pol -
ski, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Ka to wi cach

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (język pol ski, ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo -
fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia
pro wa dzo ne w Ka to wi cach

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język
pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot

ty wa cja wy bo ru stu diów teo lo gicz nych; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik roz -
mo wy kwa li fika cyj nej ozna cza ne ga tyw ny wy nik po stępo wa nia kwa li -
fika cyj ne go)

 teo lo gia M, Mn (język pol ski; roz mo wa kwa li fika cyj na: pod sta -
wo we wia do mo ści z za kre su re li gii oraz mo ty wa cja wy bo ru stu diów
teo lo gicz nych; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik roz mo wy kwa li fika cyj nej
ozna cza ne ga tyw ny wy nik po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go)

 tu ry sty ka hi sto rycz na I (R lub P – je den przed miot spo śród: hi -
sto ria, WOS, geo gra fia oraz język pol ski i język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie za so ba mi ludz ki mi I, In (język pol ski, język 
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, 
filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
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 die te ty ka III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka oraz je den

przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny
niż ww.)

 fi zjo te ra pia M, Mn (język pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R, che mia R /wy ma ga ne uzy -
ska nie co naj mniej 30% z przed mio tów/ oraz fizy ka P lub R lub
ma te ma ty ka P lub R; w przy pad ku jed na ko wej licz by punk tów 
– de cy du je wy nik z języ ka pol skie go)

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w języ ku an giel skim (bio lo gia lub
che mia oraz fizy ka lub ma te ma ty ka; wy ma ga na jest zna jo mość języ -
ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fika tem /wy kaz do stęp ny na uczel -
ni/, je że li kształce nie śred nie nie by ło pro wa dzo ne w języ ku an giel -
skim)

 ko sme to lo gia III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze
in ny niż ww.)

 pie lęgniar stwo III (język pol ski, bio lo gia lub che mia oraz je den
przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż
ww.)

 po łożnic two III (język pol ski, bio lo gia lub che mia oraz je den
przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż
ww.)

 ra tow nic two me dycz ne I, In (język pol ski, ma te ma ty ka oraz
je den przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze
in ny niż ww.)

 wy cho wa nie fizycz ne III, InIIn (1. spraw dzian spraw no ści
fizycz nej z gim na sty ki i z dwóch dys cy plin wy bra nych przez kan dy -
da ta spo śród: piłki siat ko wej, piłki ko szy ko wej, piłki ręcz nej, piłki
nożnej; uwa ga: kan dy da ci po sia da jący kla sę mi strzo stwa między -
na ro do wą, kla sę mi strzow ską lub I kla sę spor to wą są zwol nie ni ze
spraw dzia nu spraw no ści fizycz nej, otrzy mu jąc mak sy mal ną licz bę
punk tów; 2. język pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy -
bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.)

 zdro wie pu blicz ne III (język pol ski, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż
ww.)

Wy dział Hu ma ni stycz ny
whum.ujk.edu.pl
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (język pol ski,

ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru zda wa ny
przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.)

 filo lo gia an giel ska III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, 
język an giel ski)

 filo lo gia ger mańska III (język pol ski, ma te ma ty ka, język nie -
miec ki, język ob cy in ny niż język nie miec ki)

 filo lo gia pol ska III (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)

spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne Cie szy nie

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (język pol ski, ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo -
fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia
pro wa dzo ne w Cie szy nie 

 po li to lo gia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria
mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny)

 po li to lo gia InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra -
cji w IRK)

 pra ca so cjal na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria
mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny)

 pra ca so cjal na InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re -
je stra cji w IRK)

 pra wo M (kon kurs świa dectw doj rza ło ści z trzech przed mio tów zda -
wa nych na ma tu rze w części pi sem nej)

 pra wo Mn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK)
 pro jek to wa nie gier i prze strze ni wir tu al nej III (I etap. prze -

gląd i oce na te czek z pra ca mi: łącz nie do 10 du żych prac ry sun ko -
wych bądź ma lar skich; do dat ko wo do pusz cza się przed sta wie nie przez
kan dy da ta in nych przy kła dów twór czej ak tyw no ści ta kich jak szki ce
ry sun ko we oraz ma lar skie, ry sun ki kon cep cyj ne, ilu stra cje, ani ma cje,
pra ce 3D, ko la że oraz in ne /szcze gó ły na Uczel ni/; II etap. eg za min
prak tycz ny z ry sun ku)

 przed siębior czość III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści z trzech
do wol nych przed mio tów zda wa nych na ma tu rze w części pi sem nej)

 przed siębior czość InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów
po re je stra cji w IRK)

 psy cho lo gia M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi -
sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny); uwa ga: mi ni mal ny wy nik
kwa li fika cji wy ma ga ny do przy jęcia na kie ru nek psy cho lo gia wy -
no si: 31 pkt

 re ali za cja ob ra zu fil mo we go, te le wi zyj ne go i fo to gra fia M
(wa run kiem przy stąpie nia do I eta pu jest zło że nie: obo wiąz ko wo mi -
ni mum 10 fo to gra mów /od bi tek na pa pie rze fo to gra ficz nym o wy mia -
rach min. 18x24 cm/; etap I. prze gląd i oce na te czek z pra ca mi wła -
sny mi; etap II. eg za min prak tycz ny: stu dium fo to gra ficz ne; eg za min
pi sem ny: ana li za warsz ta to wa ob ra zu fil mo we go; etap III. eg za min
ust ny: re ali za cja i obro na za da nia in sce ni za cyj ne go; eg za min ust ny:
roz mo wa kwa li fika cyj na w za kre sie wie dzy o sztu ce fil mo wej i fo to -
gra fii; uwa ga: oce na nie do sta tecz na uzy ska na z ja kie go kol wiek eg za -
mi nu w każdym eta pie de cy du je o ne ga tyw nym wy ni ku po stępo wa -
nia kwa li fika cyj ne go)

 re ży se ria III (etap I. zło że nie tecz ki z pra ca mi wła sny mi /szcze -
gó ło we in for ma cje o bez po śred nio na uczel ni/; obro na prac wła snych
/tecz ka/ oraz roz mo wa związa na z kon tek stem i świa do mo ścią sztu -
ki fil mo wej; etap II. eg za min prak tycz ny: ciąg mon ta żo wy ze zdjęć fo -
to gra ficz nych, za da nie pla stycz ne – in sce ni za cyj ne; eg za min 
pi sem ny: za da nie ana li tycz no -sce na rio pi sar skie; etap III. za da nie do -
ku men tal ne – fo to re por taż w ple ne rze, za da nie in sce ni za cyj ne w stu -
dio fil mo wym; roz mo wa kwa li fika cyj na – obro na za da nia do ku men tal -
ne go i in sce ni za cji); uwa ga: po szcze gól ne za da nia w każdym eta pie
oce nia ne są punk to wo /szcze gó ło we in for ma cje o bez po śred nio
na uczel ni/; na stu dia przy jętych zo sta nie 8 osób z naj wyższą punk -
ta cją oraz po zy tyw nym wy ni kiem eg za mi nu ma tu ral ne go

 so cjo lo gia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria
mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny)

 so cjo lo gia InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria
mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny)

 sztu ka pi sa nia I (R lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, je -
den do wol ny przed miot z naj wyższym wy ni kiem /część pi sem na/)

 tech no lo gia che micz na I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 teo lo gia M spe cjal ność: teo lo gia pa sto ral na (język pol ski; roz mo -
wa kwa li fika cyj na: pod sta wo we wia do mo ści z za kre su re li gii oraz mo -
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 filo lo gia ro syj ska I (język pol ski, ma te ma ty ka, język ro syj ski, język
ob cy in ny niż język ro syj ski)

 hi sto ria III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz
je den przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze
in ny niż ww.)

 lin gwi sty ka sto so wa na III (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)
 lo go pe dia ogól na III (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy; wy -

ma ga ne za świad cze nie o bra ku wad wy mo wy kan dy da ta)

Wy dział Na uk Ści słych i Przy rod ni czych
wmp.ujk.edu.pl
 bio lo gia III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy, bio -

lo gia oraz je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka z astro -
no mią, geo gra fia)

 bio tech no lo gia III (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo -
gia, che mia lub fizy ka/fizy ka z astro no mią)

 Bio tech no lo gy IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (ma te ma ty ka,
bio lo gia oraz che mia lub fizy ka/fizy ka z astro no mią; wy ma ga na jest
zna jo mość języ ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fika tem /wy kaz do -
stęp ny na uczel ni/, je że li kształce nie śred nie nie by ło pro wa dzo ne
w języ ku an giel skim; w przy pad ku bra ku cer ty fika tu, kan dy dat przy -
stępu je do roz mo wy kwa li fika cyj nej z języ ka an giel skie go na po zio -
mie B2); uwa ga: kie ru nek pla no wa ny do uru cho mie nia w ro ku
aka de mic kim 2023/2024

 che mia III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy, che -
mia, bio lo gia lub fizy ka/fizy ka z astro no mią)

 Da ta En gi ne ering Ia stu dia in ży nier skie w języ ku an giel skim (ję-
zyk pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy; wy ma ga na jest zna jo mość języ -
ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fika tem /wy kaz do stęp ny na uczel -
ni/, je że li kształce nie śred nie nie by ło pro wa dzo ne w języ ku
an giel skim; w przy pad ku bra ku cer ty fika tu, kan dy dat przy stępu je
do roz mo wy kwa li fika cyj nej z języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 fizy ka tech nicz na I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język ob cy)
 geo gra fia III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy,

geo gra fia)
 in for ma ty ka I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język ob cy)
 in ży nie ria da nych I stu dia in ży nier skie (język pol ski, ma te ma ty ka,

język ob cy)
 ma te ma ty ka III (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)
 ochro na śro do wi ska III, InII stu dia li cen cjac kie (język pol -

ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, geo gra fia)

 ochro na śro do wi ska III, InII stu dia in ży nier skie (język pol -
ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, geo gra fia)

 sys te my dia gno stycz ne w me dy cy nie I (język pol ski, ma te ma -
ty ka, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi-
zy ka/fizy ka z astro no mią)

 tu ry sty ka i re kre acja I, In (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob -
cy oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, WOS, bio lo gia)

Wy dział Pe da go gi ki i Psy cho lo gii
wpp.ujk.edu.pl
 pe da go gi ka III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy

oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia, geo gra fia)
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język

pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi-
sto ria, WOS, bio lo gia, geo gra fia)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (język pol ski, ma te ma ty ka, ję-
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia,
geo gra fia)

 pra ca so cjal na III (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia, geo gra fia)

 psy cho lo gia M, Mn (język pol ski, język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, bio lo gia, ma te ma ty ka)

Wy dział Pra wa i Na uk Spo łecz nych
wpa iz.ujk.edu.pl
 ad mi ni stra cja III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język

ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)
 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn (język pol ski, język

ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)
 eko no mia III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)
 finan se i ra chun ko wość III, InIIn (język pol ski, ma te ma -

ty ka, język ob cy)
 kry mi no lo gia sto so wa na I, In (język pol ski, ma te ma ty ka, ję-

zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia,
che mia, fizy ka/fizy ka z astro no mią)

Fi lia UJK w Piotr ko wie Try bu nal skim
unipt.pl
 ad mi ni stra cja III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język

ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)
 Ad mi ni stra tion Ia stu dia w języ ku an giel skim (1. je den przed miot

spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, język pol ski, język ob cy; uwa ga:
wy ma ga ny do ku ment po twier dza jący zna jo mość języ ka an giel skie go,
pod wa run kiem, że kształce nie śred nie nie by ło pro wa dzo ne w języ -
ku an giel skim: Cam brid ge En glish First - FCF, IELT 5-6.5, TOEFL
iBT 87-105; w przy pad ku bra ku do ku men tu roz mo wa kwa li fika cyj -
na w języ ku an giel skim; z ko niecz no ści do ku men to wa nia zna jo mo ści
języ ka an giel skie go zwol nie ni są: kan dy da ci, któ rzy ukończy li szko ły
śred nie z an giel skim języ kiem wy kła do wym i zło ży li eg za min ma tu -
ral ny w języ ku an giel skim, stu den ci co naj mniej II ro ku stu diów oraz
ab sol wen ci stu diów kie run ku filo lo gia, ze spe cjal no ścią filo lo gia an -
giel ska lub filo lo gia an giel ska, ab sol wen ci na uczy ciel skie go ko le gium
języ ków ob cych /spe cjal ność język an giel ski/. W przy pad ku bra ku cer -
ty fika tu, po twier dza jące go zna jo mość języ ka an giel skie go, kan dy dat
przy stępu je do eg za mi nu z języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn (język pol ski, język
ob cy oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, geo gra fia)

 eko no mia I, In (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka)
 filo lo gia an giel ska III, InIIn (język an giel ski)
 finan se i ra chun ko wość III, InIIn (język pol ski, ma te ma -

ty ka, język ob cy)
 hi sto ria III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz

je den przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze
in ny niż ww.)

 lo gi sty ka I, In (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)
 pe da go gi ka III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język 

ob cy oraz je den przed miot spo śród: WOS, bio lo gia, hi sto ria, geo -
gra fia)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język
pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot spo śród:
WOS, bio lo gia, hi sto ria, geo gra fia)

 pie lęgniar stwo I (język pol ski, bio lo gia lub che mia oraz je den przed -
miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.)

 za rządza nie I, In (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)

Fi lia w San do mie rzu
san do mierz.ujk.edu.pl
 ad mi ni stra cja I, In (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz

je den przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze
in ny niż ww.)

 filo lo gia an giel ska I, In (język an giel ski, język pol ski)
 ko sme to lo gia I, In (język pol ski, ma te ma ty ka lub język ob cy

oraz je den przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma -
tu rze in ny niż ww.)

 me cha tro ni ka I, In stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, język ob cy)
 pe da go gi ka I, In (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot

do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.)

Uni wer sy tet Ja giel loński
w Kra ko wie

31-007 Kra ków, ul. Go łębia 24
www.uj.edu.pl
Centrum Wsparcia Dydaktyki
rekrutacja.uj.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Ośro dek Między ob sza ro wych In dy wi du al nych 
Stu diów Hu ma ni stycz nych i Spo łecz nych
www.mish.uj.edu.pl
 między wy dzia ło we in dy wi du al ne stu dia hu ma ni stycz ne

III (1. język pol ski; 2. je den przed miot spo śród: filo zo fia, hi sto ria,
hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
ma te ma ty ka, WOS; 3. je den przed miot spo śród: język an giel ski, ję-
zyk fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język ro syj ski, ję-
zyk wło ski; 4. roz mo wa kwa li fika cyj na /x3/; do dat ko wym kry te rium
for mal nym jest przy stąpie nie do roz mo wy kwa li fika cyj nej spraw dza -
jącej pre dys po zy cje do pod jęcia stu diów między ob sza ro wych w try -
bie in dy wi du al nym oraz roz po zna nie wie dzy i za in te re so wań kan -
dy da ta prze kra cza jących pro gram na ucza nia szko ły śred niej
/poz. 20: przed miot do dat ko wy/ i jej po zy tyw ne za li cze nie

 lo gi sty ka I, In (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)
 pra wo M, Mn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den

przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)
 Scan di na vian Stu dies Ia stu dia w języ ku an giel skim (je den

przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, język pol ski, język ob -
cy; uwa ga: wy ma ga ny do ku ment po twier dza jący zna jo mość języ ka
an giel skie go, pod wa run kiem, że kształce nie śred nie nie by ło pro wa -
dzo ne w języ ku an giel skim: Cam brid ge En glish First - FCF, IELT 5-
6.5, TOEFL iBT 87-105; z ko niecz no ści do ku men to wa nia po zio mu
zna jo mo ści języ ka an giel skie go sto sow nym cer ty fika tem zwol nie ni
są: kan dy da ci, któ rzy ukończy li szko ły śred nie z an giel skim języ kiem
wy kła do wym i zło ży li eg za min ma tu ral ny w języ ku an giel skim, stu -
den ci co naj mniej II ro ku stu diów oraz ab sol wen ci stu diów kie run ku
filo lo gia, ze spe cjal no ścią filo lo gia an giel ska lub kie run ku filo lo gia an -
giel ska, ab sol wen ci na uczy ciel skie go ko le gium języ ków ob cych /sp.
język an giel ski/; w przy pad ku bra ku cer ty fika tu, po twier dza jące go
zna jo mość języ ka an giel skie go, kan dy dat przy stępu je do eg za mi nu
z języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 sto sun ki między na ro do we III, InIIn (język pol ski, język
ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)

 za rządza nie III, InIIn (język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)
 za rządza nie w po li ty kach pu blicz nych I, In (język pol ski, ję-

zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)

Wy dział Sztu ki
ws.ujk.edu.pl
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III

(1. spraw dzian uzdol nień ar ty stycz nych: oce na pre dys po zy cji słu cho -
wych, gło so wych i ma nu al nych: wy ko na nie 1-3 utwo rów na wy bra -
nym przez kan dy da ta in stru men cie, wy ko na nie jed ne go utwo ru wo -
kal ne go bez akom pa nia men tu, test słu chu mu zycz ne go; uwa ga:
z eg za mi nu zwol nie ni są ab sol wen ci szkół mu zycz nych II stop nia; 2.
język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy)

 sztu ki pla stycz ne III (1. spraw dzian uzdol nień ar ty stycz nych
kan dy da ta na pod sta wie zło żo nej tecz ki prac pla stycz nych /port fo -
lio/ nie później niż dzień przed pla no wa nym ter mi nem prze glądu te -
czek, za wie ra jącej re ali za cje w tech ni kach ma lar skich, ry sun ko wych,
gra ficz nych po dej mu jących stu dium na tu ry /mar twa na tu ra, pej zaż,
po stać ludz ka/ – min. 10 sztuk, w for ma cie nie mniej szym niż A3;
z ww. spraw dzia nu zwol nie ni są lau re aci oraz fina li ści III eta pu Ogól -
no pol skie go Prze glądu Pla stycz ne go or ga ni zo wa ne go przez Cen trum
Edu ka cji Ar ty stycz nej w War sza wie, jed nost kę Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Z upraw nie nia mo gą sko rzy stać lau re -
aci i fina li ści tyl ko raz, tj. w ro ku uzy ska nia świa dec twa doj rza ło ści,
otrzy mu jąc maks. licz bę pkt.; 2. język pol ski; ma te ma ty ka lub hi sto -
ria; hi sto ria sztu ki lub język ob cy)

 Vi su al Arts Ia�IIa stu dia w języ ku an giel skim (wy ma ga ny do ku -
ment po twier dza jący zna jo mość języ ka an giel skie go, pod wa run -
kiem, że kształce nie śred nie nie by ło pro wa dzo ne w języ ku an giel -
skim: Cam brid ge En glish First - FCF, IELT 5-6.5, TOEFL iBT 87-105;
w przy pad ku bra ku do ku men tu roz mo wa kwa li fika cyj na w języ ku
an giel skim; z roz mo wy kwa li fika cyj nej zwol nie ni są: kan dy da ci, któ -
rzy ukończy li szko ły śred nie z an giel skim języ kiem wy kła do wym
i zło ży li eg za min ma tu ral ny w języ ku an giel skim, stu den ci co naj -
mniej II ro ku stu diów oraz ab sol wen ci stu diów kie run ku filo lo gia, ze
spe cjal no ścią filo lo gia an giel ska lub kie run ku filo lo gia an giel ska, ab -
sol wen ci na uczy ciel skie go ko le gium języ ków ob cych /spe cjal ność ję-
zyk an giel ski/, ab sol wen ci in nych kie run ków stu diów pro wa dzo nych
w języ ku an giel skim przez uczel nie pol skie lub za gra nicz ne; w przy -
pad ku bra ku cer ty fika tu, po twier dza jące go zna jo mość języ ka an -
giel skie go, kan dy dat przy stępu je do roz mo wy kwa li fika cyj nej z ję-
zy ka an giel skie go na po zio mie B2; 1. spraw dzian uzdol nień
ar ty stycz nych kan dy da ta na pod sta wie zło żo nej tecz ki prac pla -
stycz nych /port fo lio/ nie później niż dzień przed pla no wa nym ter -
mi nem prze glądu te czek, za wie ra jącej re ali za cje w tech ni kach ma -
lar skich, ry sun ko wych, gra ficz nych po dej mu jących stu dium na tu ry
/mar twa na tu ra, pej zaż, po stać ludz ka/ – min. 10 sztuk, w for ma -
cie nie mniej szym niż A3; 2. język pol ski; ma te ma ty ka lub hi sto ria;
hi sto ria sztu ki lub język ob cy)

 wzor nic two I (1. spraw dzian uzdol nień ar ty stycz nych kan dy da -
ta na pod sta wie zło żo nej tecz ki prac pla stycz nych /port fo lio/ nie
później niż dzień przed pla no wa nym ter mi nem prze glądu te czek,
za wie ra jącej re ali za cje w tech ni kach ma lar skich, ry sun ko wych, gra -
ficz nych po dej mu jących stu dium na tu ry /mar twa na tu ra, pej zaż,
po stać ludz ka/ – min. 10 sztuk, w for ma cie nie mniej szym niż
A3; 2. język pol ski; ma te ma ty ka lub hi sto ria; hi sto ria sztu ki lub ję-
zyk ob cy)
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/min. 60% pkt. możli wych do uzy ska nia/; po wyższy wa ru nek obo -
wiązu je wszyst kich kan dy da tów na stu dia, nie za leżnie od po sia da -
nych osiągnięć w olim pia dach i kon kur sach, z za strze że niem, że
kan dy da ci po sia da jący rów no cze śnie ty tuł lau re ata jed nej olim pia -
dy oraz ty tuł co naj mniej fina li sty eli mi na cji stop nia cen tral ne go in -
nej olim pia dy ogól no pol skiej lub między na ro do wej uwzględ nia nych
w po stępo wa niu kwa li fika cyj nym na te stu dia uzy sku ją z roz mo -
wy 100% pkt. możli wych do zdo by cia, bez ko niecz no ści przy stępo -
wa nia do niej; osta tecz ny wy nik kwa li fika cji jest usta la ny zgod nie
z po zo sta ły mi wa run ka mi i try bem re kru ta cji na stu dia; dys cy pli -
na stu diów w ra mach in dy wi du al nych stu diów między ob sza ro wych
MISH za le ży od wy bra ne go kie run ku wio dące go, z któ re go stu dent
za mie rza uzy skać dy plom)

Ośro dek Między ob sza ro wych 
Stu diów Ma te ma tycz no -Przy rod ni czych
www.smp.uj.edu.pl
 stu dia ma te ma tycz no -przy rod ni cze III (1. ma te ma ty ka;

2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in -
for ma ty ka); uwa ga: dys cy pli na stu diów w ra mach in dy wi du al nych
stu diów między ob sza ro wych SMP za le ży od wy bra ne go kie run -
ku wio dące go, z któ re go stu dent za mie rza uzy skać dy plom

Wy dział Bio che mii, Bio fi zy ki i Bio tech no lo gii
www.wbbib.uj.edu.pl
 bio che mia III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,

ma te ma ty ka)
 bio fizy ka mo le ku lar na i ko mór ko wa III (je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)
 bio in for ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:

bio lo gia, che mia, fizy ka, in for ma ty ka)
 bio tech no lo gia I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -

ka, ma te ma ty ka)

Wy dział Bio lo gii
www.wb.uj.edu.pl
 bio lo gia III (1. bio lo gia /x2/; 2. je den przed miot spo śród: che mia,

język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, ję-
zyk ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka)

 neu ro bio lo gia III (1. bio lo gia /x2/ i che mia /x2/; 2. je den przed -
miot spo śród: fizy ka, filo zo fia, in for ma ty ka, język an giel ski, język
fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język wło ski, język ro -
syj ski, ma te ma ty ka)

Wy dział Che mii
www.che mia.uj.edu.pl
 che mia III (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy -

ka, ma te ma ty ka)
 che mia me dycz na III (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród:

bio lo gia, fizy ka, ma te ma ty ka)
 che mia zrów no wa żo ne go roz wo ju III (1. che mia; 2. je den

przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka, ma te ma ty ka)

Wy dział Far ma ceu tycz ny Col le gium Me di cum
www.far ma cja.cm.uj.edu.pl
 ana li ty ka me dycz na M (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród:

bio lo gia, fizy ka, ma te ma ty ka; wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie
mi ni mum 30% punk tów z pi sem nej części eg za mi nu ma tu ral ne go
z che mii na R)

 far ma cja M (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy -
ka, ma te ma ty ka; wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie mi ni mum 30%
pkt. z pi sem nej części eg za mi nu ma tu ral ne go z che mii na R)

Wy dział Fi lo lo gicz ny
www.filg.uj.edu.pl
 fi lo lo gia an giel ska III (1. język an giel ski /x4/; 2. je den przed -

miot spo śród: język pol ski /x3/, język fran cu ski /x2/, język hisz pań-
ski /x2/, język ła ciński i kul tu ra an tycz na /x2/, język nie miec ki /x2/,
język ro syj ski /x2/, język wło ski /x2/)

 filo lo gia an giel ska z języ kiem nie miec kim III, InIIn (1.
język an giel ski /x4/; 2. je den przed miot spo śród: język nie miec ki
/x2/, język pol ski)

 filo lo gia fran cu ska III (dwa przed mio ty spo śród: język an giel ski,
język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 filo lo gia ger mańska III (1. je den przed miot spo śród: język an -
giel ski /x3/, język fran cu ski /x3/, język hisz pański /x3/, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na /x3/, język nie miec ki /x3/, język ro syj ski /x3/, ję-

śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 pe da go gi ka III (1. język pol ski; 2. je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, filo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, język fran cu -
ski, język hisz pański, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski,
ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (1. język pol -
ski; 2. bio lo gia, filo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, ję-
zyk fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język ro syj ski, język
wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka spe cjal na M (1. język pol ski, 2. bio lo gia, filo zo fia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pań-
ski, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 po rów naw cze stu dia cy wi li za cji III (dwa przed mio ty spo śród:
filo zo fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, ję-
zyk fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ję-
zyk nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, WOS)

 psy cho lo gia M (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,
filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język an giel ski, język pol -
ski, ma te ma ty ka, WOS)

 re li gio znaw stwo – in ter dy scy pli nar ne stu dia nad re li gia mi
i kul tu ra mi świa ta III (1. je den przed miot spo śród: język an -
giel ski /x2/, język fran cu ski /x2/, język hisz pański /x2/, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na /x2/, język nie miec ki /x2/, język pol ski /x2/, język
ro syj ski /x2/, język wło ski x/2/; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 so cjo lo gia III (1. je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: język an giel ski, język fran -
cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski)

 stu dia nad bud dy zmem I (dwa przed mio ty spo śród: filo zo fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, język fran cu -
ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec -
ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, WOS)

Wy dział Fi zy ki, Astro no mii i In for ma ty ki Sto so wa nej
www.fa is.uj.edu.pl
 astro no mia III (je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, in for -

ma ty ka, ma te ma ty ka)
 bio fizy ka III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,

in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 fizy ka III (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fizy ka,

in for ma ty ka)
 fizy ka dla firm I (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia,

fizy ka, in for ma ty ka)
 in for ma ty ka sto so wa na III (je den przed miot spo śród: che mia,

fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 za awan so wa ne ma te ria ły i na no tech no lo gia III (je den

przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma ty ka)

Wy dział Geo gra fii i Geo lo gii
www.wgig.uj.edu.pl
 Earth Scien ces in a Chan ging World Ia stu dia w języ ku an -

giel skim (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra -
fia, in for ma ty ka; do dat ko wym kry te rium for mal nym jest po zy tyw nie
za li cze nie roz mo wy kwa li fika cyj nej spraw dza jącej zna jo mość języ ka
an giel skie go; po zy tyw ne za li cze nie roz mo wy kwa li fika cyj nej ozna cza
uzy ska nie z niej mi ni mum 60% punk tów możli wych do zdo by cia;
oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza jący zna jo mość języ ka
an giel skie go na po zio mie B2, uzy sku ją z roz mo wy 100% punk tów
możli wych do zdo by cia, bez ko niecz no ści przy stępo wa nia do niej; li -
sta wy bra nych do ku men tów po twier dza jących zna jo mość języ ka an -
giel skie go, ak cep to wa nych w Uni wer sy te cie Ja giel lońskim, znaj du je
się na stro nie po święco nej re kru ta cji na stu dia)

 geo gra fia i go spo dar ka prze strzen na I (1. geo gra fia /x2/; 2.
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, hi sto ria, WOS, in -
for ma ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj -
ski, język wło ski, ma te ma ty ka)

 geo lo gia III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia /x2/, bio lo gia
/x2/, che mia /x2/, fizy ka /x2/, ma te ma ty ka /x2/, in for ma ty ka /x2/; 2.
je den przed miot spo śród: język an giel ski, język fran cu ski, język hisz -
pański, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, WOS)

Wy dział Hi sto rycz ny
www.hi sto rycz ny.uj.edu.pl
 Stu dies in Cen tral and Eastern Eu ro pe: Hi sto ries, Cul tu -

res and So ci ties Ia stu dia w języ ku an giel skim (je den przed miot

zyk wło ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród: język pol ski /x2/, filo zo -
fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS)

 fi lo lo gia ger mańska z języ kiem an giel skim III (1. język nie miec -
ki /x4/; 2. je den przed miot spo śród: język an giel ski /x2/, język pol ski)

 filo lo gia hisz pańska III (dwa przed mio ty spo śród: język an giel -
ski, język fran cu ski, języ ki hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 fi lo lo gia kla sycz na III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, język
an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, język nie miec ki, język pol ski, język wło ski, ma te ma ty ka)

 fi lo lo gia orien tal na – ara bi sty ka III (1. je den przed miot spo -
śród: język an giel ski /x3/, język fran cu ski /x3/, język hisz pański /x3/,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na /x3/, język nie miec ki /x3/, język ro -
syj ski /x3/, język wło ski /x3/; 2. język pol ski)

 filo lo gia orien tal na – in do lo gia III (1. je den przed miot spo -
śród: język an giel ski /x3/, język fran cu ski /x3/, język hisz pański /x3/,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na /x3/, język nie miec ki /x3/, język ro -
syj ski /x3/, język wło ski /x3/; 2. język pol ski)

 filo lo gia orien tal na – ira ni sty ka III (dwa przed mio ty spo śród:
filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, ję-
zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 filo lo gia orien tal na – ja po ni sty ka III (1. język an giel ski /x3/; 2.
język pol ski)

 filo lo gia orien tal na – si no lo gia III (1. język an giel ski /x3/, ję-
zyk hisz pański /x3/, język fran cu ski /x3/, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na /x3/, język nie miec ki /x3/, język ro syj ski /x3/, język wło ski
/x3/, ma te ma ty ka /x2/; 2. język pol ski)

 filo lo gia orien tal na – tur ko lo gia III (1. je den przed miot spo -
śród: język an giel ski /x3/, język fran cu ski /x3/, język hisz pański /x3/,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na /x3/, język nie miec ki /x3/, język ro -
syj ski /x3/, język wło ski /x3/; 2. filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 filo lo gia por tu gal ska III (dwa przed mio ty spo śród: język an giel -
ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 filo lo gia ro syj ska III (1. język pol ski; 2. je den przed miot spo -
śród: język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski)

 filo lo gia ru muńska I (dwa przed mio ty spo śród: język an giel ski, ję-
zyk fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ję-
zyk nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 filo lo gia sło wiańska III (dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, język
an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 filo lo gia szwedz ka III (1. je den przed miot spo śród: język an -
giel ski /x3/, język nie miec ki /x3/; 2. je den przed miot spo śród: język
pol ski /x2/, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język fran cu -
ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język ro syj -
ski, język wło ski, WOS)

 filo lo gia ukra ińska z języ kiem ro syj skim III (1. język pol -
ski; 2. je den przed miot spo śród: język an giel ski, język fran cu ski, ję-
zyk hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, ję-
zyk ro syj ski, język wło ski)

 filo lo gia węgier ska III (dwa przed mio ty spo śród: język an giel ski,
język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 fi lo lo gia wło ska III (dwa przed mio ty spo śród: język an giel ski, ję-
zyk fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ję-
zyk nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 kul tu ra Ro sji i na ro dów sąsied nich – stu dia filo lo gicz ne I
(1. język pol ski; 2. je den przed miot spo śród: język an giel ski, język
fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski)

 re gion kar pac ki: et no lin gwi sty ka i stu dia kul tu ro we I (1. je -
den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski,
WOS; 2. język an giel ski /x3/)

Wy dział Fi lo zo ficz ny
www.phils.uj.edu.pl
 filo zo fia III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, fizy ka, filo zo fia,

hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 ko gni ty wi sty ka III (1. je den przed miot spo śród: filo zo fia, język
an giel ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz na; 2. dwa przed mio ty spo -
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spo śród: hi sto ria, język an giel ski; kry te rium do dat ko we: roz mo wa
kwa li fika cyj na spraw dza jąca zna jo mość języ ka an giel skie go /po zy -
tyw ne za li cze nie – min. 60% pkt.; oso by, któ re po sia da ją do ku ment
po twier dza jący zna jo mość z języ ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy -
ska ją 100% pkt możli wych do zdo by cia bez ko niecz no ści przy stę-
po wa nia do niej; li sta do ku men tów po twier dza jących zna jo mość ję-
zy ka an giel skie go, ak cep to wa nych w UJ, znaj du je się na stro nie IRK)

 ar che olo gia III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia /x2/, hi -
sto ria /x2/, hi sto ria sztu ki /x2/; 2. je den przed miot spo śród: filo zo -
fia, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski)

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (1. je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo -
śród: język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język
nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski)

 hi sto ria III (1. hi sto ria /x2/; 2. je den przed miot spo śród: filo zo -
fia, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, język
fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, WOS)

 hi sto ria sztu ki III (dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria
sztu ki, język pol ski)

 ju da isty ka III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria /x2/, język
pol ski /x2/, ma te ma ty ka /x2/; 2. je den przed miot spo śród: filo zo fia,
geo gra fia, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz -
pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język ro -
syj ski, język wło ski, WOS)

 mu zy ko lo gia III (1. język pol ski; 2. je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu -
ki, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski, ma -
te ma ty ka, WOS)

 ochro na dóbr kul tu ry III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język pol ski, WOS)

Wy dział Le kar ski Col le gium Me di cum
www.wl.cm.uj.edu.pl
 die te ty ka III (bio lo gia R, che mia R; wy mo giem for mal nym jest

po sia da nie wy ni ku ma tu ral ne go z bio lo gii na po zio mie roz sze rzo nym
i z che mii na po zio mie roz sze rzo nym; przy ob li cza niu wy ni ku bra ne
są pod uwa gę wy ni ki pi sem nej części eg za mi nu na po zio mie roz sze -
rzo nym)

 kie ru nek le kar ski M (1. bio lo gia R, 2. che mia R, 3. ma te ma ty ka
R; wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie min. 60% pkt z eg za mi nu
ma tu ral ne go z bio lo gii na R i che mii na R, od ręb nie dla każde go z tych
przed mio tów, oraz 40% z ma te ma ty ki lub fizy ki na R)

 kie ru nek le kar ski Ma (wa run kiem for mal nym do ubie ga nia się
o przy jęcie na stu dia jest: 1. po sia da nie do ku men tu po twier dza jące -
go zna jo mość języ ka an giel skie go na umożli wia jącym od by wa nie stu -
diów po zio mie B2, je śli na uka w szko le śred niej od by wa ła się w in -
nym języ ku niż an giel ski. Po ziom CEFR B2 mu si być po twier dzo ny
cer ty fika ta mi: IELTS – co naj mniej 6,5 pkt; TOEFL iBT – co naj -
mniej 87 pkt i co naj mniej 3,5 pkt z pra cy pi sem nej TWE, TOEFL
PBT – co naj mniej 510 pkt z te stu /w sys te mie kom pu te ro wym co
naj mniej 180 pkt/ lub rów no ważny. Dla kan dy da tów z kra jów skan -
dy naw skich bra ne są pod uwa gę oce ny z języ ka an giel skie go uzy ska -
ne na świa dec twie ukończe nia szko ły śred niej. Mi ni mal ne oce ny dla
kan dy da tów z kra jów skan dy naw skich: dla kan dy da tów z Nor we gii
– 4; dla kan dy da tów ze Szwe cji – C (VG); dla kan dy da tów z Da nii
– 7. Je że li kan dy dat z kra ju skan dy naw skie go nie po sia da co naj mniej
wska za nej oce ny z języ ka an giel skie go, zo bo wiąza ny jest przed sta -
wić ww. do ku ment po twier dza jący zna jo mość języ ka an giel skie go; 2.
po sia da nie świa dec twa doj rza ło ści lub świa dec twa ma tu ral ne go lub
dy plo mu ukończe nia szko ły śred niej, któ ry w kra ju je go uzy ska nia po -
zwa la na przy jęcie kan dy da ta na stu dia wyższe na kie run ku le kar -
skim; 3. ukończe nie w szko le śred niej i/lub w trak cie kształce nia uzu -
pełnia jące go kur sów z przed mio tów: che mia oraz bio lo gia lub fizy ka,
po twier dzo ne za świad cze niem z oce ną lub wy ka za ne na świa dec twie
ukończe nia szko ły śred niej; 3. dla kan dy da tów nie po sia da jących świa -
dec twa ukończe nia szko ły śred niej lub ze szko ły śred niej, lub kształ-
ce nia uzu pełnia jące go, na któ rym znaj du ją się oce ny z przed mio tów
che mia oraz bio lo gia lub fizy ka do pusz cza się przed sta wie nie za świad -
cze nia po twier dza jące go oce ny prze wi dy wa ne lub śród rocz ne z wy -
żej wy mie nio nych przed mio tów wraz z po twier dze niem da ty gra du -
acji oraz uzy ska nia świa dec twa ukończe nia szko ły śred niej pod pi sa ne
przez upraw nio ne go przed sta wi cie la szko ły; wy nik kwa li fika cji ob li -
czo ny w opar ciu o: wy nik pi sem ne go eg za mi nu wstęp ne go /w tym

Wy dział Po lo ni sty ki
www.po lo ni sty ka.uj.edu.pl
 edy tor stwo III (1. język pol ski /x2/; 2. je den przed miot spo śród:

hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz -
pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język ro -
syj ski, język wło ski)

 filo lo gia pol ska na uczy ciel ska III (1. język pol ski /x2/; 2. je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, język an giel ski, język fran cu ski, ję-
zyk hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, ję-
zyk ro syj ski, język wło ski)

 język pol ski w ko mu ni ka cji spo łecz nej III (1. język pol ski
/x2/; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, język an giel ski, język fran -
cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie -
miec ki, język ro syj ski, język wło ski, WOS)

 kul tu ro znaw stwo tek sty kul tu ry III (1. język pol ski /x2/;
2. je den przed miot spo śród: filo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język
an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski)

 po lo ni sty ka – kom pa ra ty sty ka III (1. język pol ski /x2/; 2. je -
den przed miot spo śród: filo zo fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło ski,
WOS)

 po lo ni sty ka an tro po lo gicz no -kul tu ro wa III (1. język pol ski
/x2/; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, język an giel ski, język fran -
cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie -
miec ki, język ro syj ski, język wło ski)

 stu dia pol skie dla cu dzo ziem ców I (język an giel ski)
 wie dza o te atrze I (1. język pol ski /x2/; 2. je den przed miot spo -

śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język an giel ski, język fran cu ski, język
hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język
ro syj ski, język wło ski, WOS)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.wpia.uj.edu.pl
 ad mi ni stra cja III (1. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski /35/,

ma te ma ty ka /35/, hi sto ria /35/, WOS /35/; 2. je den przed miot spo -
śród: bio lo gia /30/, che mia /30/, fizy ka /30/, filo zo fia /30/, geo gra fia
/30/, hi sto ria mu zy ki /30/, hi sto ria sztu ki /30/, in for ma ty ka /30/, ję-
zyk an giel ski /30/, język fran cu ski /30/, język hisz pański /30/, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na /30/, język nie miec ki /30/, język ro syj ski
/30/, język wło ski /30/)

 ad mi ni stra cja InIIn (wa run kiem przy jęcia na stu dia jest uzy ska -
nie z co naj mniej jed ne go przed mio tu ma tu ral ne go min. 40%)

 pra wo M (1. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski /35/, ma te ma -
ty ka /35/, hi sto ria /35/, WOS /35/; 2. je den przed miot spo śród: ję-
zyk an giel ski /30/, język fran cu ski /30/, język hisz pański /30/, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na /30/, język nie miec ki /30/, język ro syj ski
/30/, język wło ski /30/)

 pra wo Mn (wa run kiem przy jęcia na stu dia jest uzy ska nie z co naj -
mniej jed ne go przed mio tu ma tu ral ne go min. 40%)

 pra wo wła sno ści in te lek tu al nej i no wych me diów I (1. je den
przed miot spo śród: hi sto ria /x2/, język pol ski /x2/, ma te ma ty ka /x2/,
WOS /x2/; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia /x2/, che mia /x2/, fi-
zy ka /x2/, filo zo fia /x2/, geo gra fia /x2/, hi sto ria mu zy ki /x2/, hi sto ria
sztu ki /x2/, in for ma ty ka /x2/, język an giel ski /x2/, język fran cu ski /x2/,
język hisz pański /x2/, język ła ciński i kul tu ra an tycz na /x2/, język nie -
miec ki /x2/, język ro syj ski /x2/, język wło ski /x2/)

Wy dział Stu diów Między na ro do wych i Po li tycz nych
www.wsmip.uj.edu.pl
 ame ry ka ni sty ka III (1. je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo -

gra fia, hi sto ria, język fran cu ski, język pol ski, język ro syj ski, język wło -
ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: język an giel ski
/x2/, język hisz pański /x2/)

 bez pie czeństwo na ro do we III (1. je den przed miot spo śród:
język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, ję-
zyk ro syj ski, język wło ski; 2. je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 bez pie czeństwo na ro do we InIIn (1. je den przed miot spo śród:
filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język an giel ski, język fran cu ski, język
hisz pański, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski,
ma te ma ty ka, WOS)

 Eu ro pe an Stu dies IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (1. je den
przed miot spo śród: język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański,
język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski; kry te rium
do dat ko we: roz mo wa kwa li fika cyj na spraw dza jąca zna jo mość języ -

prze pro wa dzo ne go w try bie on li ne/ w języ ku an giel skim z przed mio -
tu Re aso ning and Cri ti cal Thin king in Pre -me di cal Scien ces /100/)

 kie ru nek le kar ski Mn (1. bio lo gia R, 2. che mia R, 3. ma te ma ty -
ka R, fizy ka R; wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie min. 50% pkt
z eg za mi nu ma tu ral ne go z bio lo gii na R i che mii na R, od ręb nie dla
każde go z tych przed mio tów)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M (1. bio lo gia R, 2. che mia R;
wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie min. 60% pkt z eg za mi nu ma -
tu ral ne go z bio lo gii na R i che mii na R, od ręb nie dla każde go z przed -
mio tów)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma (wa run kiem for mal nym
do ubie ga nia się o przy jęcie na stu dia jest: 1. po sia da nie do ku men -
tu po twier dza jące go zna jo mość języ ka an giel skie go na umożli wia ją-
cym od by wa nie stu diów po zio mie B2, je śli na uka w szko le śred niej
od by wa ła się w in nym języ ku niż an giel ski. Po ziom CEFR B2 mu si być
po twier dzo ny cer ty fika ta mi: IELTS – co naj mniej 6,5 pkt; TOEFL iBT
– co naj mniej 87 pkt i co naj mniej 3,5 pkt z pra cy pi sem nej TWE,
TOEFL PBT – co naj mniej 510 pkt z te stu /w sys te mie kom pu te ro -
wym co naj mniej 180 pkt/ lub rów no ważny. Dla kan dy da tów z kra -
jów skan dy naw skich bra ne są pod uwa gę oce ny z języ ka an giel skie -
go uzy ska ne na świa dec twie ukończe nia szko ły śred niej. Mi ni mal ne
oce ny dla kan dy da tów z kra jów skan dy naw skich: dla kan dy da tów
z Nor we gii – 4; dla kan dy da tów ze Szwe cji – C (VG); dla kan dy da -
tów z Da nii – 7. Je że li kan dy dat z kra ju skan dy naw skie go nie po sia -
da co naj mniej wska za nej oce ny z języ ka an giel skie go, zo bo wiąza ny
jest przed sta wić ww. do ku ment po twier dza jący zna jo mość języ ka an -
giel skie go; 2. po sia da nie świa dec twa doj rza ło ści lub świa dec twa ma -
tu ral ne go lub dy plo mu ukończe nia szko ły śred niej, któ ry w kra ju je -
go uzy ska nia po zwa la na przy jęcie kan dy da ta na stu dia wyższe
na kie run ku le kar sko -den ty stycz nym; 3. ukończe nie w szko le śred -
niej i/lub w trak cie kształce nia uzu pełnia jące go kur sów z przed mio -
tów: che mia oraz bio lo gia lub fizy ka, po twier dzo ne za świad cze niem
z oce ną lub wy ka za ne na świa dec twie ukończe nia szko ły śred niej; 3.
dla kan dy da tów nie po sia da jących świa dec twa ukończe nia szko ły
śred niej lub ze szko ły śred niej, lub kształce nia uzu pełnia jące go,
na któ rym znaj du ją się oce ny z przed mio tów che mia oraz bio lo gia
lub fizy ka do pusz cza się przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza -
jące go oce ny prze wi dy wa ne lub śród rocz ne z wy żej wy mie nio nych
przed mio tów wraz z po twier dze niem da ty gra du acji oraz uzy ska nia
świa dec twa ukończe nia szko ły śred niej pod pi sa ne przez upraw nio -
ne go przed sta wi cie la szko ły; wy nik kwa li fika cji ob li czo ny w opar ciu
o: wy nik pi sem ne go eg za mi nu wstęp ne go /w tym prze pro wa dzo ne go
w try bie on li ne/ w języ ku an giel skim z przed mio tu Re aso ning and Cri -
ti cal Thin king in Pre -me di cal Scien ces /100/)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Mn (1. bio lo gia, 2. che mia;
wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie min. 50% pkt z eg za mi nu ma -
tu ral ne go z bio lo gii na R i che mii na R, od ręb nie dla każde go z przed -
mio tów)

Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
www.ma tinf.uj.edu.pl
 in for ma ty ka III (je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te -

ma ty ka)
 in for ma ty ka ana li tycz na III (je den przed miot spo śród: fizy ka,

in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka)
 ma te ma ty ka kom pu te ro wa III (je den przed miot spo śród: in -

for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka)

Wy dział Na uk o Zdro wiu Col le gium Me di cum
www.wnz.cm.uj.edu.pl
 elek tro ra dio lo gia I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ję-

zyk an giel ski, ma te ma ty ka)
 fizjo te ra pia M (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, język

an giel ski, ma te ma ty ka)
 pie lęgniar stwo III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,

język an giel ski, ma te ma ty ka)
 po łożnic two III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ję-

zyk an giel ski, ma te ma ty ka)
 ra tow nic two me dycz ne I (je den przed miot spo śród: bio lo gia,

che mia, język an giel ski, ma te ma ty ka)
 za rządza nie w ochro nie zdro wia III (je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma -
ty ka, język an giel ski, języ ka pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 zdro wie pu blicz ne III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język an giel -
ski, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o ń s k i  w  K r a k o w i e
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ka an giel skie go /po zy tyw ne za li cze nie – min. 60% pkt./; oso by, któ -
re po sia da ją do ku ment po twier dza jący zna jo mość języ ka an giel skie -
go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo wy 100% pkt możli wych
do zdo by cia, bez ko niecz no ści przy stępo wa nia do niej; li sta do ku -
men tów po twier dza jących zna jo mość języ ka an giel skie go, ak cep to -
wa nych w UJ, znaj du je się na stro nie IRK)

 Glo bal and De ve lop ment Stu dies Ia stu dia w języ ku an giel -
skim (1. je den przed miot spo śród: język an giel ski, język fran cu ski,
język hisz pański, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język
wło ski; kry te rium do dat ko we: roz mo wa kwa li fika cyj na spraw dza ją-
ca zna jo mość języ ka an giel skie go /po zy tyw ne za li cze nie – min. 60%
pkt./; oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza jący zna jo mość
języ ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo wy 100% pkt.,
bez ko niecz no ści przy stępo wa nia do niej; li sta do ku men tów po twier -
dza jących zna jo mość języ ka an giel skie go, ak cep to wa nych w UJ, znaj -
du je się na stro nie IRK)

 In ter na tio nal Re la tions and Area Stu dies Ia stu dia w języ ku
an giel skim (1. je den przed miot spo śród: język an giel ski, język fran -
cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski,
język wło ski; kry te rium do dat ko we: roz mo wa kwa li fika cyj na spraw -
dza jąca zna jo mość języ ka an giel skie go /po zy tyw ne za li cze nie
– min. 60% pkt./; oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza jący
zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo -
wy 100% pkt., bez ko niecz no ści przy stępo wa nia do niej; li sta do ku -
men tów po twier dza jących zna jo mość języ ka an giel skie go, ak cep to -
wa nych w UJ, znaj du je się na stro nie IRK)

 kul tu ro znaw stwo między na ro do we I (dwa przed mio ty spo śród:
geo gra fia, hi sto ria, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański,
język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma -
ty ka, WOS)

 la ty no ame ry ka ni sty ka I (1. je den przed miot spo śród: filo zo fia,
geo gra fia, hi sto ria, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed -
miot spo śród: język an giel ski /x2/, język fran cu ski /x2/, język hisz pań-
ski /x2/, język nie miec ki /x2/, język ro syj ski /x2/, język wło ski /x2/)

 mi gra cje między na ro do we III (1. je den przed miot spo śród: fi-
lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den
przed miot spo śród: język an giel ski /x2/, język fran cu ski /x2/, język
hisz pański /x2/, język nie miec ki /x2/, język ro syj ski /x2/, język wło -
ski /x2/)

 po li to lo gia III (1. je den przed miot spo śród: język an giel ski, język
fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język ro syj ski, język wło -
ski; 2. je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 re la cje między kul tu ro we III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język
nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka,
WOS)

 ro sjo znaw stwo III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, WOS; 2. je den przed miot spo śród: język an giel ski, język fran -
cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski,
język wło ski)

 sto sun ki między na ro do we III (1. je den przed miot spo śród: ję-
zyk an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, ję-
zyk ro syj ski, język wło ski; 2. je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 stu dia afry kańskie I (1. język an giel ski /x3/; 2. je den przed miot
spo śród geo gra fia /x2/, hi sto ria /x2/, język fran cu ski, język hisz pań-
ski, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te -
ma ty ka /x2/, WOS /x2/)

 stu dia bli skow schod nie I (1. język an giel ski /x3/; 2. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria /x2/, język fran cu ski, język hisz pań-
ski, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te -
ma ty ka /x2/, WOS /x3/)

 stu dia eu ro azja tyc kie III (1. je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: język
an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język nie miec ki, język
pol ski, język ro syj ski, język wło ski)

 stu dia eu ro pej skie III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język nie -
miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 stu dia nad Chi na mi I (1. język an giel ski /x3/; 2. je den przed miot
spo śród: geo gra fia, hi sto ria /x2/, język fran cu ski, język hisz pański, ję-
zyk nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka
/x2/, WOS /x2/)

 stu dia nad In dia mi i Azją Po łu dnio wą I (1. język an giel ski /x2/;
je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język fran cu ski, język
hisz pański, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski,
ma te ma ty ka, WOS)

śred niej); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w ra mach kon sor cjum UJ
i ESB Bu si ness Scho ol Reu tlin gen Uni ver si ty

 za rządza nie po li ty ką spo łecz ną I (je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język
hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język
pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 za rządza nie pu blicz ne III (je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pań-
ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język pol ski,
język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

Uni wer sy tet Ma rii 
Cu rie -Skło dow skiej 
w Lu bli nie

20-031 Lu blin
pl. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 5
tel. 81 537 58 80, 81 537 58 70
www.umcs.pl 
www.re kru ta cja.umcs.pl 
e -ma il: re kru ta cja@umcs.pl

uwa ga: po da ne spe cjal no ści są ak tu al ne na rok aka de mic -
ki 2022/2023 – szcze gó ło we in for ma cje do ty czące ofe ro wa nych
spe cjal no ści w ro ku akad. 2023/2024 będą do stęp ne bez po śred -
nio na uczel ni.

Wy dział Ar ty stycz ny
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych

III spe cjal no ści: rzeźba i for my prze strzen ne, gra fi ka, ma -
lar stwo, fo to gra fia (eg za min prak tycz ny: ry su nek – stu dium po sta -
ci oraz ma lar stwo – mar twa na tu ra lub rzeźba – stu dium po sta ci)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej
III spe cjal no ści: mu zy ka roz ryw ko wa, pro wa dze nie ze spo -
łów (spraw dzian prak tycz ny zdol no ści i umie jęt no ści mu zycz nych:
pre dys po zy cje ma nu al ne i wo kal ne, słuch mu zycz ny oraz gra na wy -
bra nym in stru men cie /dwa utwo ry/)

 gra fika M spe cjal no ści: gra fi ka warsz ta to wa, gra fi ka pro jek -
to wa, sztu ka me diów cy fro wych (eg za min prak tycz ny: ry su nek
– stu dium po sta ci, ma lar stwo – mar twa na tu ra)

 jazz i mu zy ka es tra do wa III spe cjal ność: wy ko naw stwo
wo kal ne (I etap. spraw dzian umie jęt no ści w za kre sie przed mio tu
kie run ko we go: śpiew so lo wy /dwa utwo ry/; II etap. spraw dzian pre -
dys po zy cji słu cho wych)

 jazz i mu zy ka es tra do wa III spe cjal ność: wy ko naw stwo
in stru men tal ne (I etap. spraw dzian umie jęt no ści w za kre sie przed -
mio tu kie run ko we go: gra na wy bra nym in stru men cie – trąb ka, pu -
zon, sak so fon, skrzyp ce, for te pian, gi ta ra, kon tra bas, gi ta ra ba so wa,
per ku sja, akor de on /dwa utwo ry/; II etap. spraw dzian pre dys po zy cji
słu cho wych)

 ma lar stwo M (eg za min prak tycz ny: ry su nek – stu dium po sta ci,
ma lar stwo – mar twa na tu ra)

Wy dział Bio lo gii i Bio tech no lo gii
 bio lo gia III spe cjal no ści: bio lo gia eks pe ry men tal na, bio che -

mia, mi kro bio lo gia, bio lo gia me dycz na, bio ana li ty ka (je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka); uwa ga:
z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha rak ter stu diów, wa run kiem
ich pod jęcia jest za świad cze nie od le ka rza Me dy cy ny Pra cy

 bio lo gy IaIIa stu dia w języ ku an giel skim; spe cia li za tion: me -
di cal bio lo gy (je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, fi-
zy ka, che mia; ko pia do ku men tu po twier dza jące go zna jo mość języ -
ka an giel skie go lub po cho dze nia kan dy da ta z kra ju an glo języcz ne go);
uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha rak ter stu diów, wa -
run kiem ich pod jęcia jest za świad cze nie od le ka rza Me dy cy -
ny Pra cy

 bio tech no lo gia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka, ma te ma ty ka); uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha -
rak ter stu diów, wa run kiem ich pod jęcia jest za świad cze nie
od le ka rza Me dy cy ny Pra cy

 Su sta na bi li ty Ma na ge ment Ia stu dia w języ ku an giel skim
(zło że nie kom ple tu do ku men tów i do ku men tu po twier dza jące go zna -
jo mość języ ka an giel skie go, w tym cer ty fika ty języ ko we FCE, CAE,

 stu dia nad Ja po nią I (1. język an giel ski /x3/; 2. je den przed miot
spo śród: geo gra fia, hi sto ria /x2/, język fran cu ski, język hisz pański, ję-
zyk nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka
/x2/, WOS /x2/)

 stu dia nad Ko reą I (1. język an giel ski /x3/; 2. je den przed miot
spo śród: geo gra fia, hi sto ria /x2/, język fran cu ski, język hisz pański, ję-
zyk nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka
/x2/, WOS /x2/)

 stu dia pol sko -ukra ińskie III (je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język
nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, WOS)

Wy dział Za rządza nia i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
www.wzks.uj.edu.pl
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (dwa przed mio -

ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język fran -
cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka,
WOS)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na InII (wa run kiem
przy jęcia na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed mio tu
ma tu ral ne go min. 40%)

 eko no mia III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,
filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, ję-
zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 elek tro nicz ne prze twa rza nie in for ma cji III (dwa przed mio -
ty spo śród: in for ma ty ka, język an giel ski, język pol ski, ma te ma ty ka)

 fil mo znaw stwo i wie dza o no wych me diach III (dwa przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria,
hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język
fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka,
WOS)

 fil mo znaw stwo i wie dza o no wych me diach InII (wa run -
kiem przy jęcia na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed -
mio tu ma tu ral ne go min. 40%)

 finan se, ban ko wość, ubez pie cze nia I (dwa przed mio ty spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy -
ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, 
język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki,
język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 finan se, ban ko wość, ubez pie cze nia In (wa run kiem przy jęcia
na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed mio tu ma tu ral -
ne go min. 40%)

 psy cho lo gia M (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia /x2/, che mia, fi-
zy ka, filo zo fia /x2/, geo gra fia, hi sto ria /x2/, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pań-
ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język pol ski
/x2/, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka /x2/, WOS)

 za rządza nie – fir mą, per so ne lem, między na ro do we I (dwa
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski,
język fran cu ski, język hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język nie miec ki, język pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma -
ty ka, WOS)

 za rządza nie – fir mą, per so ne lem, między na ro do we In (wa -
run kiem przy jęcia na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go
przed mio tu ma tu ral ne go min. 40%)

 za rządza nie in for ma cją III (je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język hisz pań-
ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język pol ski,
język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 za rządza nie kul tu rą i me dia mi I (dwa przed mio ty spo śród: bio -
lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język an giel ski, język fran cu ski, język
hisz pański, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język nie miec ki, język
pol ski, język ro syj ski, język wło ski, ma te ma ty ka, WOS)

 za rządza nie między na ro do we I po dwój ny dy plom z za rządza -
nia (język nie miec ki; roz mo wa kwa li fika cyj na częścio wo pro wa dzo -
na w języ ku nie miec kim spraw dza jąca pre dys po zy cje i kom pe ten cje
in ter per so nal ne kan dy da ta umożli wia jące pod jęcie stu diów między -
na ro do wych na kie run ku za rządza nie oraz roz po zna nie wie dzy i za -
in te re so wań kan dy da ta prze kra cza jących pro gram na ucza nia szko ły
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CPE, TOEFL, IELTS lub po cho dze nie kan dy da ta z kra ju an glo języcz -
ne go lub roz mo wa kwa li fika cyj na spraw dza jącej zna jo mość języ ka
an giel skie go)

Wy dział Che mii
 che mia III, IzIIz spe cjal no ści: ana li ty ka che micz na /I/,

che mia kry mi na li stycz na /I/, che mia pod sta wo wa i sto so -
wa na /I/, che mia środ ków bio ak tyw nych i ko sme ty ków /I,
Iz/, che mia w re no wa cji rzeźbiar skiej i ar chi tek to nicz nej /I/,
tech ni ki świa tło wo do we i fo to nicz ne /I/ (je den przed miot
spo śród: che mia, bio lo gia, fizy ka i astro no mia, fizy ka, in for ma ty -
ka, ma te ma ty ka); uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha -
rak ter stu diów, wa run kiem ich pod jęcia jest za świad cze -
nie od le ka rza Me dy cy ny Pra cy

Wy dział Eko no micz ny
 ana li ty ka go spo dar cza III (język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -

ka oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, język pol ski,
WOS, fizy ka i astro no mia, fizy ka, che mia, bio lo gia)

 ana li ty ka go spo dar cza IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple -
tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 Bu si ness Ana ly tics Ia (zło że nie kom ple tu do ku men tów; zło że nie
do ku men tu po twier dza jące go zna jo mość języ ka an giel skie go lub po -
cho dze nia kan dy da ta z kra ju an glo języcz ne go lub roz mo wa kwa li fi-
ka cyj na w języ ku an giel skim)

 eko biz nes I (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia)

 eko biz nes Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 eko no mia III spe cjal no ści: biz nes między na ro do wy, przed -
siębior stwo w go spo dar ce re gio nal nej (język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia)

 eko no mia IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 finan se i ra chun ko wość III spe cjal no ści; po dat ki i ra chun -
ko wość w ma łym i śred nim przed siębior stwie, ana li tyk fi nan -
so wy, ra chun ko wość i spra woz daw czość, fi nan so we wspar -
cie biz ne su (język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, język pol ski, WOS, fizy ka
i astro no mia, fizy ka, che mia, bio lo gia)

 finan se i ra chun ko wość IzIIz spe cjal no ści: po dat ki i ra chun -
ko wość w ma łym i śred nim przed siębior stwie, ana li tyk fi nan -
so wy, ra chun ko wość i spra woz daw czość, fi nan so we wspar -
cie biz ne su (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 lo gi sty ka III (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia)

 lo gi sty ka IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze III spe cjal no ści:
han del za gra nicz ny, przed siębior stwo na ryn ku UE, go spo -
dar ka i ryn ki azja tyc kie (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia)

 za rządza nie III spe cjal no ści: me ne dżer pro duk tu, e -biz nes,
za rządza nie za so ba mi ludz ki mi (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia)

 za rządza nie IzIIz spe cjal no ści: me ne dżer pro duk tu, e -
-przed siębior czość, za rządza nie za so ba mi ludz ki mi (na pod -
sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu
miejsc)

Wy dział Fi lo lo gicz ny
 an gli sty ka III spe cjal ność na uczy ciel ska (język an giel ski R, ję-

zyk pol ski P lub R)
 ar chi tek tu ra in for ma cji III spe cjal no ści: ar chi tek tu ra sys -

te mów in for ma cyj nych, pu bli ko wa nie cy fro we i sie cio we (je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, język pol ski, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, filo zo fia, geo gra fia, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 e -edy tor stwo i tech ni ki re dak cyj ne III spe cjal no ści: wy -
daw nic two, e -edy tor stwo w no wych me diach (język pol ski)

 filo lo gia pol ska III spe cjal no ści: na uczy ciel ska, re dak tor sko -
-me dial na (język pol ski)

 ger ma ni sty ka III spe cjal no ści; na uczy ciel ska, spe cja li stycz -
ny język biz ne su (język nie miec ki /wa ga 2/ lub in ny język ob -
cy no wo żyt ny /wa ga 1/, język pol ski)

 hi spa ni sty ka III spe cjal ność na uczy ciel ska (język ob cy no wo -
żyt ny, język pol ski)

 ar chi wi sty ka i no wo cze sne za rządza nie za pi sa mi in for ma -
cyj ny mi III spe cjal no ści: ar chi wi sty ka hi sto rycz na, za rządza -
nie do ku men ta cją współcze sną, in for ma ty ka biu ro wa i ar chi -
wal na (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, język pol ski, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, język ob cy no wo żyt ny, filo zo fia, geo gra -
fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 hi sto ria III spe cjal no ści: na uczy ciel ska, za rządza nie dzie -
dzic twem kul tu ro wym i ko mer cja li za cja wie dzy hi sto rycz nej
(je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, hi sto ria sztu ki, filo zo fia, język pol ski, geo gra fia, język ob cy
no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 stu dia śród ziem no mor skie – po dró że hi sto rycz ne I (je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, filo zo fia, język pol -
ski, geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny)

 tu ry sty ka hi sto rycz na I (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS,
hi sto ria sztu ki, filo zo fia, język pol ski, geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki
 fizy ka I spe cjal no ści: fi zy ka teo re tycz na i astro fi zy ka, bez pie -

czeństwo jądro we i ochro na ra dio lo gicz na, bio fi zy ka mo le -
ku lar na i me dycz na, fi zy ka do świad czal na (dwa przed mio ty spo -
śród: ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia, fizy ka, che mia, język ob cy
no wo żyt ny)

 fizy ka tech nicz na III stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; spe cjal -
no ści: no wo cze sne ma te ria ły i tech ni ki po mia ro we, fi zy ka me -
dycz na, fi zy ka kom pu te ro wa (dwa przed mio ty spo śród: ma te ma -
ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, che mia, język ob cy no wo żyt ny)

 in for ma ty ka III (dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 in ży nie ria no wo cze snych ma te ria łów III stu dia in ży nier -
skie 3,5-letnie (dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka
i astro no mia, fizy ka, che mia, język ob cy no wo żyt ny)

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 ma te ma ty ka w finan sach III spe cjal no ści; ma te ma ty ka

ubez pie cze nio wa, me to dy sta ty stycz ne w fi nan sach (ma te ma -
ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 na ucza nie fizy ki i in for ma ty ki III (język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia)

 na ucza nie ma te ma ty ki i in for ma ty ki III (ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny)

 Tech ni cal Phy sics Ia stu dia in ży nier skie 3,5-let nie w języ ku
an giel skim; spe cjal no ści: Mo dern ma te rials and me asu re ment
tech ni qu es, Me di cal phy sics, Com pu ta tio nal Phy sics (kan dy -
da ci na stu dia mu szą wy ka zać się od po wied nią zna jo mo ścią języ ka
an giel skie go po twier dzo ną cer ty fika ta mi języ ko wy mi FCE, CAE, CPE,
TOEFL, IELTS lub po przez roz mo wę kwa li fika cyj ną)

Wy dział Na uk o Zie mi i Go spo dar ki Prze strzen nej
 geo gra fia III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka,

fizy ka, fizy ka i astro no mia, bio lo gia, che mia, WOS, hi sto ria, język
ob cy no wo żyt ny)

 geo gra fia woj sko wa i za rządza nie kry zy so we I stu dia 3,5-
letnie in ży nier skie; spe cjal no ści: geo gra ficz ne uwa run ko wa -
nia obron no ści, za rządza nie ry zy kiem śro do wi sko wym (dwa
przed mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no -
mia, bio lo gia, che mia, WOS, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga:
jed nym z przed mio tów mu si być ma te ma ty ka lub geo gra fia)

 geo in for ma ty ka III stu dia 3,5-letnie in ży nier skie (dwa przed -
mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka, fizy ka
i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: jed nym z przed mio tów
mu si być ma te ma ty ka lub geo gra fia)

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 3,5-letnie in ży nier skie;
spe cjal no ści: pla no wa nie prze strzen ne, stra te gicz ne za rzą-
dza nie prze strze nią (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma -
ty ka, WOS, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: jed nym z przed -
mio tów mu si być ma te ma ty ka lub geo gra fia)

 To urism Ma na ge ment Ia stu dia w języ ku an giel skim (na pod -
sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów i do ku men tu po twier dza -
jące go zna jo mość języ ka an giel skie go lub po cho dze nia kan dy da ta
z kra ju an glo języcz ne go lub roz mo wy kwa li fika cyj nej w języ ku an -
giel skim)

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści: re kre acja ru cho wa
i zdro wot na, or ga ni za cja i ob słu ga ru chu tu ry stycz ne go, ho -
te lar stwo, za rządza nie za so ba mi tu ry stycz ny mi, ob słu ga ru -
chu tu ry stycz ne go na Bałka nach, e -mar ke ting usług tu ry stycz -
nych (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia,
geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 ita lia ni sty ka I (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski lub język ob cy
no wo żyt ny in ny niż zde kla ro wa ny ja ko pierw szy)

 kul tu ro znaw stwo III spe cjal no ści: kry ty ka i ani ma cja sztu -
ki, ju da isty ka, me dial na, te atro lo gia i fil mo znaw stwo, an tro -
po lo gia i so cjo lo gia kul tu ry (je den przed miot spo śród: język pol -
ski, hi sto ria, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki lub
wie dza o tańcu, WOS, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 lin gwi sty ka sto so wa na III spe cjal no ści: na uczy ciel ska,
trans la to rycz na, trans la to rycz na – an giel ski z por tu gal skim;
obo wiąz ko wy wy bór tyl ko jed nej kom bi na cji języ ka pierw -
sze go i dru gie go w ra mach na stępu jących par: język an giel ski
z nie miec kim, język an giel ski z ro syj skim, język an giel ski
z fran cu skim, język an giel ski z hisz pańskim, język nie miec ki
z an giel skim, język an giel ski z por tu gal skim (język ob cy pierw -
szy z ww. kom bi na cji an giel ski R lub nie miec ki R; język ob cy dru gi
z ww. kom bi na cji lub język pol ski; dla kom bi na cji: język an giel ski
z por tu gal skim – język an giel ski, język pol ski)

 lo go pe dia z au dio lo gią III (język pol ski; je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, fizy ka i astro no mia, fizy ka, ma te ma ty ka; spraw dzian
w for mie roz mo wy oce nia jący: pre dys po zy cje kan dy da ta do wy ko ny -
wa nia za wo du lo go pe dy i au dio lo ga ogól ne go, mo ty wa cję do pod ję-
cia stu diów, je go za in te re so wa nia oraz oce nia jący wy mo wę; kry te ria
oce ny pre dys po zy cji do ty czą aspek tów: wy mo wa w wy po wie dziach
swo bod nych i w czy ta niu, kul tu ra języ ka, zdol no ści in te rak cyj ne, mo -
ty wa cja do pod jęcia stu diów i wy ko ny wa nia za wo du; uwa ga: nie do -
sta tecz na oce na wy mo wy unie możli wia przy jęcie na stu dia)

 pol sko -nie miec kie stu dia kul tu ro we i trans la tor skie I (ję-
zyk pol ski; język ob cy no wo żyt ny; wy ma ga na zna jo mość języ ka nie -
miec kie go co naj mniej na po zio mie B1)

 por tu ga li sty ka – stu dia por tu gal sko -bra zy lij skie I (język ob -
cy no wo żyt ny, język pol ski lub język ob cy no wo żyt ny in ny niż zde kla -
ro wa ny ja ko pierw szy)

 ro ma ni sty ka III spe cjal no ści: język fran cu ski biz ne su, język
fran cu ski -tłu ma cze nio wa (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski lub
język ob cy no wo żyt ny in ny niż zde kla ro wa ny ja ko pierw szy)

 ru sy cy sty ka III spe cjal no ści; język ro syj ski w biz ne sie, ję-
zyk ro syj ski z języ kiem an giel skim w lo gi sty ce, język ro syj ski
z języ kiem an giel skim w ob słu dze ru chu tu ry stycz ne go (je den
przed miot spo śród: język ob cy no wo żyt ny, język pol ski)

 tech no lo gie cy fro we w ani ma cji kul tu ry III spe cjal no ści:
mul ti me dia w pro mo cji dzie dzic twa kul tu ro we go, pro jek to -
wa nie na po trze by ryn ku gier wi deo (je den przed miot spo śród:
język pol ski, hi sto ria, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, WOS, ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka)

 ukra ini sty ka III spe cjal no ści: język ukra iński w biz ne sie, ję-
zyk ukra iński w ob słu dze ad mi ni stra cyj no -cel nej i tu ry stycz -
nej (je den przed miot spo śród: język ob cy no wo żyt ny, język pol ski)

Wy dział Fi lo zo fii i So cjo lo gii
 eu ro pe isty ka I spe cjal no ści: za rządza nie kul tu rą i ko mu ni ka -

cja spo łecz na, mo bil ność spo łecz na, zdro wie spo łecz ne i pro -
fi lak ty ka spo łecz na (język pol ski oraz dwa in ne przed mio ty wy bra -
ne przez kan dy da ta)

 filo zo fia III (język pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród: język ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, che mia, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 ko gni ty wi sty ka III (język an giel ski oraz dwa przed mio ty spo -
śród: język pol ski, filo zo fia, ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka, geo -
gra fia, che mia, bio lo gia, hi sto ria, WOS, język ob cy no wo żyt ny /in ny
niż an giel ski/)

 kre atyw ność spo łecz na I (język pol ski oraz dwa przed mio ty spo -
śród: język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia, filo zo fia,
fizy ka, geo gra fia, che mia, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 so cjo lo gia III (dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, filo zo fia,
ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, hi sto -
ria, WOS, język ob cy no wo żyt ny / do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki,
ro syj ski, hisz pański, fran cu ski, wło ski/)

 za rządza nie w po li ty kach pu blicz nych I (dwa przed mio ty spo -
śród: język pol ski, filo zo fia, ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra -
fia, che mia, bio lo gia, hi sto ria, WOS, język ob cy no wo żyt ny / do wy bo -
ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański, fran cu ski, wło ski/)

Wy dział Hi sto rii i Ar che olo gii
 ar che olo gia III spe cjal no ści: ar che olo gia Pol ski i po wszech -

na, ar che olo gia kon flik tu – woj na i prze moc w pra dzie jach
(je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, język pol ski, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, filo zo fia, geo gra fia, język ob cy
no wo żyt ny, ma te ma ty ka)
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Wy dział Pe da go gi ki i Psy cho lo gii
 ani ma cja kul tu ry III spe cjal no ści: sce nicz na, mul ti me dial -

na (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny; kry te rium do dat ko we: do ku -
men ta cja uczest nic twa w za jęciach po za lek cyj nych i po zasz kol nych
związa nych z dzia łal no ścią kul tu ral ną: dy plo my, za świad cze nia, na -
gro dy z wła snej ak tyw no ści twór czej kan dy da ta; udo ku men to wa ne
za an ga żo wa nie kan dy da ta w dzia łal ność spo łecz ną i kul tu ral ną /sa -
mo rząd szkol ny, wo lon ta riat itp./; za świad cze nia o uczest nic twie
kan dy da ta w kon kur sach, fe sti wa lach, prze glądach ar ty stycz nych
itp.; in for ma cje o udzia le kan dy da ta w różno rod nych for mach pre -
zen ta cji twór czo ści wła snej – rów nież w po sta ci pu bli ka cji w cza so -
pi smach, wy daw nic twach oka zjo nal nych lub pre zen ta cji w in nych
me diach /te le wi zji, ra dio, In ter ne cie, itp./)

 pe da go gi ka III spe cjal no ści: pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho -
waw cza z te ra pią pe da go gicz ną, pe da go gi ka opie kuńczo -wy -
cho waw cza z do radz twem edu ka cyj no -za wo do wym, 
pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza z in ter wen cją kry zy so -
wą wo bec dzie ci i mło dzie ży (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 pe da go gi ka IzIIz spe cjal no ści: pe da go gi ka opie kuńczo -wy -
cho waw cza z te ra pią pe da go gicz ną, pe da go gi ka opie kuńczo -
-wy cho waw cza z do radz twem edu ka cyj no -za wo do wym, pe -
da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza z in ter wen cją
kry zy so wą wo bec dzie ci i mło dzie ży (na pod sta wie zło żo ne go
kom ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mz (język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny; wy ma ga ne za świad cze nie od lo go -
pe dy o bra ku prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia za wo du na uczy -
cie la z punk tu wi dze nia pra wi dło wo ści bu do wy apa ra tu mo wy oraz
funk cji gło so wych, słu cho wych i ar ty ku la cyj nych)

 pe da go gi ka re so cja li za cyj na III spe cjal no ści: pe da go gi ka
re so cja li za cyj na z pro fi lak ty ką spo łecz ną, pe da go gi ka re so cja -
li za cyj na z so cjo te ra pią (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 pe da go gi ka re so cja li za cyj na III (na pod sta wie zło żo ne go kom -
ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 pe da go gi ka spe cjal na M spe cjal no ści: edu ka cja i re ha bi li ta -
cja osób z nie pełno spraw no ścią sen so rycz ną i te ra pia pe da -
go gicz na, edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie pełno spraw no ścią
in te lek tu al ną i osób ze spek trum au ty zmu (język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny)

 pe da go gi ka spe cjal na Mz spe cjal no ści: edu ka cja i re ha bi li ta -
cja osób z nie pełno spraw no ścią sen so rycz ną i te ra pia pe da -
go gicz na, edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie pełno spraw no ścią
in te lek tu al ną i osób ze spek trum au ty zmu (na pod sta wie zło -
żo ne go kom ple tu do ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 pra ca so cjal na III spe cjal no ści: wspar cie ro dzi ny i se nio ra,
ko or dy na tor usług spo łecz nych (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny)

 pra ca so cjal na IzIIz spe cjal no ści: wspar cie ro dzi ny i se nio -
ra, ko or dy na tor usług spo łecz nych (na pod sta wie zło żo ne go
kom ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 psy cho lo gia M spe cjal no ści: psy cho lo gia kli nicz na i neu rop -
sy cho lo gia, psy cho lo gia spo łecz na, psy cho lo gia wspo ma ga nia
roz wo ju i edu ka cji (język pol ski oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka)

Wy dział Po li to lo gii i Dzien ni kar stwa
 ad mi ni stra cja i za rządza nie pu blicz ne I spe cjal no ści: ad mi -

ni stra cja lo kal na i re gio nal na, ad mi ni stra cja rządo wa (dwa
przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 bez pie czeństwo na ro do we III spe cjal no ści: za rządza nie
bez pie czeństwem we wnętrz nym, za rządza nie bez pie czeń-
stwem między na ro do wym (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 bez pie czeństwo na ro do we IzIIz spe cjal no ści: za rządza nie
bez pie czeństwem we wnętrz nym, za rządza nie bez pie czeń-
stwem między na ro do wym (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu
do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III spe cjal no ści:
mar ke ting me dial ny, me dial na (dwa przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 In ter na tio nal Re la tions IaIIa stu dia w języ ku an giel skim;
spe cjal no ści: Glo bal Eco no my, Re gio nal Stu dies -Cen tral - East
Eu ro pe, Re gio nal Stu dies -Asia and Pa ci fic (na pod sta wie zło żo -
ne go kom ple tu do ku men tów oraz do ku men tu po twier dza jące go zna -
jo mość języ ka an giel skie go lub po cho dze nia kan dy da ta z kra ju an -
glo języcz ne go lub na pod sta wie roz mo wy kwa li fika cyj nej w języ ku
an giel skim)
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 ad mi ni stra cja III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, filo zo fia, geo gra fia,
bio lo gia)

 Ap plied An th ro po lo gy Ia stu dia w języ ku an giel skim (język pol -
ski oraz je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub
do dat ko wy/; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel -
skie go na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z języ ka an giel skie go
na po zio mie roz sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna -
je się za rów no ważny ze zna jo mo ścią języ ka na po zio mie B2)

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III stu dia in ży nier skie (je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, fizy ka)

 bez pie czeństwo na ro do we III (je den przed miot spo śród: ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria,
in for ma ty ka, WOS)

 bio tech no lo gia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
ma te ma ty ka, fizy ka)

 Bio tech no lo gy IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fizy ka; wy ma ga -
na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2;
uwa ga: eg za min ma tu ral ny z języ ka an giel skie go na po zio mie roz -
sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no -
ważny ze zna jo mo ścią języ ka na po zio mie B2)

 do radz two ka rie ry i do radz two per so nal ne I (je den przed -
miot spo śród: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, hi sto ria,
ma te ma ty ka, WOS, fizy ka, in for ma ty ka)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot wy bra ny przez kan dy da -
ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/)

 edy tor stwo I (język pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród: filo zo fia,
hi sto ria, WOS, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 eko no mia III (je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS)

 Eu ro pe an Stu dies Ia stu dia w języ ku an giel skim (język an giel ski
oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka, ma te ma ty ka, bio lo gia lub filo zo fia; wy ma ga na udo ku men -
to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2; uwa ga: eg -
za min ma tu ral ny z języ ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym
zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no ważny ze
zna jo mo ścią języ ka na po zio mie B2)

 filo lo gia an giel ska III, InIIn (język an giel ski, język pol ski)
 filo lo gia kla sycz na III (dwa przed mio ty spo śród: filo zo fia, hi sto -

ria, WOS, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, geo gra fia, ma te ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 filo lo gia ni der landz ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 fi lo lo gia pol ska III (język pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród:

filo zo fia, hi sto ria, WOS, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 filo zo fia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/)

 ger ma ni sty ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 hi spa ni sty ka I (dwa przed mio ty spo śród: język pol ski; język ob cy

no wo żyt ny, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka,
ma te ma ty ka, WOS)

 hi sto ria III (dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS)

 hi sto ria sztu ki III (dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, ma te -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, geo gra -
fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy -
ki, filo zo fia)

 po li to lo gia III spe cjal no ści: mar ke ting po li tycz ny, za rządza -
nie roz wo jem (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język
ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 pro duk cja me dial na III spe cjal no ści: or ga ni za cja pro duk cji
me dial nej, mul ti me dia (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 pu blic re la tions i za rządza nie in for ma cją I spe cjal no ści: za -
rządza nie wi ze run kiem, za rządza nie me dia mi spo łecz no ścio -
wy mi (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język ob cy no -
wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 spo łe czeństwo in for ma cyj ne III spe cjal no ści: e -przed się-
bior czość, elek tro nicz na ad mi ni stra cja (je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, WOS
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka, fi-
zy ka i astro no mia)

 sto sun ki między na ro do we III spe cjal no ści: stu dia re gio nu
Pa cy fi ku, in te gra cja eu ro pej ska, bez pie czeństwo między na -
ro do we, sto sun ki między na ro do we w Eu ro pie Wschod niej
(dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny,
język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
 bez pie czeństwo we wnętrz ne III (dwa przed mio ty spo śród:

geo gra fia, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, nie -
miec ki, ro syj ski, hisz pański, fran cu ski, wło ski/, język pol ski, ma te -
ma ty ka, WOS, fizy ka i astro no mia, fizy ka, che mia, bio lo gia)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go
kom ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 kie ru nek praw no -ad mi ni stra cyj ny III (dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel -
ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański, fran cu ski, wło ski/, język pol ski,
ma te ma ty ka, WOS, fizy ka i astro no mia, fizy ka, che mia, bio lo gia)

 kie ru nek praw no -ad mi ni stra cyj ny IzIIz (na pod sta wie zło -
żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 kie ru nek praw no -biz ne so wy I (dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, nie miec -
ki, ro syj ski, hisz pański, fran cu ski, wło ski/, język pol ski, ma te ma ty ka,
WOS, fizy ka i astro no mia, fizy ka, che mia, bio lo gia)

 kie ru nek praw no -biz ne so wy Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom -
ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 kry mi no lo gia III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz -
pański, fran cu ski, wło ski/, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS, fizy ka
i astro no mia, fizy ka, che mia, bio lo gia)

 kry mi no lo gia IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku -
men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 pra wo M (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język ob cy
no wo żyt ny /an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański, fran cu ski, wło -
ski/, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol ski, ma te ma ty ka,
WOS, fizy ka i astro no mia, fizy ka, che mia, bio lo gia)

 pra wo Mz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

Wy dział Za miej sco wy w Pu ła wach
 ad mi ni stra cja pu blicz na I (je den przed miot spo śród: geo gra fia,

hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)
 ad mi ni stra cja pu blicz na Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu

do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc)
 bio bez pie czeństwo I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,

ma te ma ty ka); uwa ga: z uwa gi na cha rak ter stu diów, wa run -
kiem ich pod jęcia jest do star cze nie za świad cze nia od le ka rza
Me dy cy ny Pra cy

 bio bez pie czeństwo Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku -
men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: z uwa gi na cha -
rak ter stu diów, wa run kiem ich pod jęcia jest do star cze nie za -
świad cze nia od le ka rza Me dy cy ny Pra cy

 tech ni ki kry mi na li stycz ne I (je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, ma te ma ty ka); uwa ga: z uwa gi na cha rak ter stu -
diów, wa run kiem ich pod jęcia jest do star cze nie za świad cze -
nia od le ka rza Me dy cy ny Pra cy

 tech ni ki kry mi na li stycz ne Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple -
tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: z uwa gi
na cha rak ter stu diów, wa run kiem ich pod jęcia jest do star cze -
nie za świad cze nia od le ka rza Me dy cy ny Pra cy

 wy cho wa nie fizycz ne I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, język pol ski); uwa ga: z uwa gi na cha rak ter stu diów,
wa run kiem ich pod jęcia jest do star cze nie za świad cze nia
od le ka rza Me dy cy ny Pra cy

u n i w e r s y t e t y
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 In for ma tics Ia stu dia w języ ku an giel skim (je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka; wy ma ga na udo ku men to wa -
na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2; uwa ga: eg za min
ma tu ral ny z języ ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym zda ny
z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no ważny ze zna jo -
mo ścią języ ka na po zio mie B2)

 in for ma ty ka III (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, fizy ka)

 ita lia ni sty ka I (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski)
 ita lia ni sty ka I stu dia pro wa dzo ne w try bie zdal nym (język ob cy

no wo żyt ny, język pol ski)
 Jo ur na lism and So cial Com mu ni ca tion Ia stu dia w języ ku an -

giel skim (je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, język
ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, filo zo fia; wy ma ga na udo ku -
men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2; uwa ga:
eg za min ma tu ral ny z języ ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym
zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no ważny ze
zna jo mo ścią języ ka na po zio mie B2)

 kie ru nek le kar ski M (bio lo gia R oraz wy bra ny przed miot /R/ spo -
śród: język ob cy no wo żyt ny, che mia, fizy ka) 

 ko gni ty wi sty ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/)

 kra jo znaw stwo i tu ry sty ka kul tu ro wa I (dwa przed mio ty spo -
śród: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS)

 kry mi no lo gia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia, che mia, fizy ka,
in for ma ty ka, WOS, geo gra fia, filo zo fia)

 lin gwi sty ka sto so wa na III spe cjal ność: język ro syj ski i język
an giel ski (język an giel ski oraz język pol ski); uwa ga: o przy jęcie mo -
gą ubie gać się kan dy da ci bez zna jo mo ści języ ka ro syj skie go

 lin gwi sty ka sto so wa na III spe cjal ność: język ukra iński i język
an giel ski (język an giel ski oraz język pol ski); uwa ga: o przy jęcie mo -
gą ubie gać się kan dy da ci bez zna jo mo ści języ ka ukra ińskie go

 Między ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz no -
-Spo łecz ne III (dwa do wol ne przed mio ty zda wa ne na po zio mie
roz sze rzo nym)

 mu zy ko lo gia III (język pol ski oraz je den przed miot spo śród: hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, ma te ma ty ka, bio lo gia, WOS, geo gra fia, ję-
zyk ła ciński i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, filo zo fia; spraw dzian
uzdol nień mu zycz nych w za kre sie po czu cia ryt mu oraz pre dys po zy -
cji słu cho wych i gło so wych)

 na uki o ro dzi nie III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko -
wy/)

 pe da go gi ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot wy bra ny przez kan dy da -
ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/)

 pe da go gi ka spe cjal na M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat -
ko wy/)

 Phi lo so phy IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (język pol ski oraz
je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta; wy ma ga na udo ku men -
to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2; uwa ga: eg -
za min ma tu ral ny z języ ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym
zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no ważny ze
zna jo mo ścią języ ka na po zio mie B2)

 pie lęgniar stwo III, IIIn (je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, ma te ma ty ka, fizy ka)

 po łożnic two I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te -
ma ty ka, fizy ka)

 pra ca so cjal na I (język pol ski oraz je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, bio lo gia, che mia, fizy ka, in -
for ma ty ka, WOS, geo gra fia, filo zo fia)

 pra wo M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, filo zo fia, geo gra fia)

 pra wo ka no nicz ne M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, filo zo fia, geo -
gra fia)

 pra wo ka no nicz ne Mn (stu dia dla osób, któ re ukończy ły in ny kie -
ru nek stu diów; kwa li fika cja na pod sta wie dy plo mu ukończe nia stu -
diów ma gi ster skich)

 pra wo w biz ne sie III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
do wy bo ru: hi sto ria lub WOS)

uwa ga: Uczel nia za strze ga so bie pra wo nie uru cha mia nia kie run ku
bądź spe cjal no ści w przy pad ku nie wy star cza jącej licz by kan dy da tów
– in for ma cja na uczel ni.

uwa ga: kon ty nu acja stu diów I stop nia na stu diach II stop nia ozna cza
możli wość pod jęcia stu diów ma gi ster skich na tym sa mych kie run ku,
ale nie za wsze na tej sa mej spe cjal no ści.

Wy dział Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi ska
www.biol.uni.lodz.pl
 bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -

ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fizy ka, ma -
te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję-
zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: fizy ka,
ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka,
język pol ski); uwa ga: w ra mach kie run ku bio lo gia prze wi dy wa ne
jest uru cho mie nie spe cjal no ści na uczy ciel skiej, o ile zgło si się na nią
co naj mniej 20 osób; uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze
wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym
lub co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym,
aby przed miot mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2

 bio lo gia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku
du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fizy ka,
ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka,
język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: fi-
zy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, język pol ski)

 bio lo gia kry mi na li stycz na I (1. je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fizy -
ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty -
ka, język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for -
ma ty ka, język pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze
wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym
lub co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym,
aby przed miot mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2

 bio mo ni to ring i bio tech no lo gie eko lo gicz ne I (1. je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je -
den przed miot spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia,
che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio -
lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język pol ski); uwa ga: kan dy -
dat mu si uzy skać na ma tu rze wy nik co naj mniej 20% z przed mio -
tu na po zio mie roz sze rzo nym lub co naj mniej 40% z przed mio tu
na po zio mie pod sta wo wym, aby przed miot mógł być za li czo ny
do ka te go rii 1 al bo 2

 bio tech no lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fi-
zy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for -
ma ty ka, język pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze
wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym
lub co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym,
aby przed miot mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2

 eko mia sto I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, WOS, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, WOS,
bio lo gia, geo gra fia, che mia, in for ma ty ka, język ob cy, język pol ski);
uwa ga: kie ru nek pro wa dzo ny wspól nie z Wy dzia łem Eko no micz -
no -So cjo lo gicz nym

 mi kro bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fizy ka,
ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka,
język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: fi-
zy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, język pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze wy -
nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym lub
co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym, aby
przed miot mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2

 ochro na śro do wi ska III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród:
fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, język pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze wy -
nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym i co

 psy cho lo gia M spe cjal no ści: wspie ra nie ja ko ści ży cia, biz nes
i przed siębior czość (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma -
ty ka, WOS)

 re to ry ka sto so wa na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat -
ko wy/)

 ro ma ni sty ka I gru pa po cząt ku jąca i gru pa za awan so wa na (język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny – w przy pad ku gru py za awan so wa nej
punk to wa ny język fran cu ski)

 si no lo gia III (język an giel ski R, język pol ski P lub R)
 so cjo lo gia III (je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob cy

no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, fi-
zy ka, filo zo fia)

 sto sun ki między na ro do we III (je den przed miot spo śród: język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, WOS, filo zo fia)

 sztucz na in te li gen cja I (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: język pol ski R, bio lo gia, fizy ka, in for ma ty -
ka, filo zo fia)

 teo lo gia M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/)

 The olo gi cal Stu dies Ma stu dia w języ ku an giel skim (dwa przed -
mio ty wy bra ne przez kan dy da ta; wy ma ga na udo ku men to wa na zna -
jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2; uwa ga: eg za min ma tu -
ral ny z języ ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym zda ny
z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no ważny ze zna jo -
mo ścią języ ka na po zio mie B2)

 za rządza nie III (je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS,
filo zo fia)

Fi lia Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go 
Ja na Paw ła II w Sta lo wej Wo li
 ad mi ni stra cja I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, filo zo fia, geo gra fia,
bio lo gia)

 bez pie czeństwo na ro do we I (je den przed miot spo śród: język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka, WOS)

 die te ty ka I spe cjal no ści: po rad nic two ży wie nio we, die te ty ka kli -
nicz na (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra -
fia)

 na uki o ro dzi nie I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/)

Uni wer sy tet Łódz ki
90-136 Łódź, ul. Na ru to wi cza 68
tel. 42 635 40 00
fax 42 665 57 71, 42 635 40 43
www.uni.lodz.pl
re kru ta cja.uni.lodz.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji:
1. Kan dy da ci kwa li fiko wa ni są na pod sta wie wy ni ków eg za mi nu ma tu -

ral ne go w części pi sem nej.
2. Ka te go rie przed mio tów:
– ka te go ria „1” – przed miot jest wy ma ga ny na świa dec twie doj rza ło ści
– je go brak wy klu cza możli wość ubie ga nia się na da ny kie ru nek/spe cjal -

ność; do prze li cze nia uwzględ nia ny jest je den wy nik z przed mio tów,
z któ re go kan dy dat uzy ska więcej punk tów po uwzględ nie niu prze licz -
ni ków;

– ka te go ria „2” – przed miot jest wy ma ga ny na świa dec twie doj rza ło ści
– je go brak wy klu cza możli wość ubie ga nia się na da ny kie ru nek/spe cjal -

ność; do prze li cze nia uwzględ nia ny jest je den wy nik, z któ re go kan dy -
dat uzy ska więcej punk tów po uwzględ nie niu prze licz ni ków;

– ka te go ria „3” – przed mio ty nie są wy ma ga ne na świa dec twie doj -
rza ło ści; do prze li cze nia uwzględ nia ne są mak sy mal nie dwa wy ni ki,
z któ rych kan dy dat uzy skał więcej punk tów po uwzględ nie niu prze -
licz ni ków; po sia da nie wy ni ków z przed mio tów tej ka te go rii da je do -
dat ko we punk ty, ale ich brak nie wpły wa na możli wość ubie ga nia
się o przy jęcie na da ny kie ru nek/spe cjal ność.

3. Je że li da ny przed miot wy mie nio ny jest w kil ku ka te go riach
– do prze li cze nia punk tów bra ny jest pod uwa gę tyl ko raz – w spo -
sób ko rzyst niej szy dla kan dy da ta.
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naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym, aby
przed miot mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2

 ochro na śro do wi ska IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
w przy pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot
spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra -
fia, in for ma ty ka, język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka, język ob cy, bio lo gia, che mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, język pol ski)

Wy dział Che mii
www.che mia.uni.lodz.pl
 ana li ty ka che micz na III (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka

an giel skie go; 1. je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, ma te ma -
ty ka, bio lo gia; 2. język ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for ma ty ka,
geo gra fia)

 che mia III (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go;
1. je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia;
2. język ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for ma ty ka, geo gra fia)

 che mia IzII (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go;
zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz by zgło -
szeń – 1. je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio -
lo gia; 2. język ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for ma ty ka, geo gra fia)

 che mia ko sme ty ków i far ma ceu ty ków z ele men ta mi biz -
ne su III (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go; 1. je -
den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 2. ję-
zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: che mia,
fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for ma ty ka, geo gra fia)

 che mia ma te ria łów i na no tech no lo gia III stu dia in ży nier -
skie 7-se me stral ne (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie -
go; 1. je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo -
gia; 2. język ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for ma ty ka, geo gra fia)

Wy dział Eko no micz no -So cjo lo gicz ny
www.eks oc.uni.lodz.pl
 ban ko wość i finan se cy fro we III (1. język an giel ski; 2. ma te -

ma ty ka al bo in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty
spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 eko no me tria i ana li ty ka da nych III (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: język an giel ski, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język an giel ski, geo -
gra fia, in for ma ty ka)

 eko no mia III (1. język an giel ski; 2. je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria,
WOS, in for ma ty ka)

 eko no mia IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (uwa ga: kan dy da ci
po win ni znać język an giel ski w stop niu za awan so wa nym; 1. język an -
giel ski; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)

 eko no mia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad -
ku du żej licz by zgło szeń – 1. język an giel ski; 2. je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia,
hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)

 finan se i biz nes między na ro do wy III (1. język an giel ski;
2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka;
3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka,
geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka)

 finan se i ra chun ko wość III (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka;
3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka,
geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka)

 finan se i ra chun ko wość IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów; w przy pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. język ob cy no wo żyt ny;
2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te -
ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na III (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in -
for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)

 filo lo gia hisz pańska z języ kiem an giel skim I (wy ma ga na jest
za awan so wa na zna jo mość języ ka an giel skie go i pol skie go; 1. język
an giel ski lub język hisz pański; 2. dru gi język ob cy lub język pol ski; 3.
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, filo -
zo fia, ma te ma ty ka, geo gra fia); uwa ga: na uka języ ka hisz pańskie -
go od po cząt ku, język an giel ski za awan so wa ny; przyj mo wa ne są
tak że oso by z za awan so wa ną zna jo mo ścią języ ka hisz pańskie go;
wstęp na de kla ra cja po zio mu języ ka w mo men cie skła da nia do ku -
men tów

 filo lo gia kla sycz na z kul tu rą śród ziem no mor ską III (1. ję-
zyk pol ski /al bo język ob cy dla kan dy da tów z ma tu rą za gra nicz ną/; 2.
język ob cy /al bo je den z przed mio tów ka te go rii 3 dla kan dy da tów
z ma tu rą za gra nicz ną oraz dla kan dy da tów ze sta rą ma tu rą/; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, dru gi język ob cy, hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, filo zo -
fia, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 filo lo gia pol ska III (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3.
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria
sztu ki, hi sto ria mu zy ki, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, filo -
zo fia, ma te ma ty ka)

 filo lo gia ro mańska III (1. język ob cy; 2. język pol ski al bo język
ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co języcz nej; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, filo zo fia, dru gi język ob cy, geo gra fia); uwa ga: język
fran cu ski od pod staw lub za awan so wa ny, dru gi język ob cy od pod -
staw lub za awan so wa ny; wstęp na de kla ra cja wy bo ru dru gie go ję-
zy ka i po zio mu języ ka w mo men cie skła da nia do ku men tów

 filo lo gia ro syj ska III (wy ma ga nia wstęp ne: zna jo mość języ ka ro -
syj skie go na po zio mie min. A1 /dla gru py kon ty nu ującej na ukę języ -
ka ro syj skie go/ lub in ne go języ ka ob ce go na po zio mie min. B1 /dla
grup z języ kiem ro syj skim od pod staw/; kan dy dat po wi nien po sia dać
umie jęt ność pra wi dło we go wy po wia da nia się w języ ku pol skim oraz
zdol ność ro zu mie nia utwo rów z li te ra tu ry pol skiej i świa to wej, pod -
sta wo wą orien ta cję w pol skim ży ciu kul tu ral nym oraz pod sta wo wą
zna jo mość hi sto rii po wszech nej, zna jo mość języ ka an giel skie go
na po zio mie za awan so wa nym al bo in ne go języ ka ob ce go na po zio -
mie min. B1, zna jo mość li te ra tu ry pol skiej, pod sta wo wa zna jo mość
gra ma ty ki języ ka pol skie go, pod sta wo wa orien ta cja w pol skim ży ciu
kul tu ral nym, pod sta wo wa zna jo mość hi sto rii po wszech nej; 1. język
ob cy; 2. język pol ski al bo język ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co -
języcz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto -
ria, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia, filo zo fia, dru -
gi język ob cy)

 filo lo gia sło wiańska III (1. język ob cy; 2. język pol ski al bo język
ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co języcz nej; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na, WOS, dru gi język ob cy, filo zo fia)

 filo lo gia wło ska III (wy ma ga nia wstęp ne: zna jo mość li te ra tu ry
pol skiej, pod sta wo wa zna jo mość gra ma ty ki języ ka pol skie go, pod -
sta wo wa orien ta cja w pol skim ży ciu kul tu ral nym, pod sta wo wa zna -
jo mość hi sto rii po wszech nej; nie jest wy ma ga na zna jo mość języ ka
wło skie go; 1. język ob cy; 2. język pol ski al bo język ro dzi my w przy -
pad ku ma tu ry ob co języcz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: dru gi język ob cy, hi sto ria, WOS, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, filo zo fia, geo gra fia, ma te ma ty ka); uwa ga: na uka
języ ka wło skie go od pod staw w gru pie po cząt ku jącej lub śred nio
za awan so wa nej

 in for ma cja w śro do wi sku cy fro wym I (1. język pol ski; 2. język
ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: dru gi ję-
zyk ob cy, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 kul tu ro znaw stwo I (1. język pol ski al bo język ro dzi my w przy pad ku
ma tu ry ob co języcz nej; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tańcu, filo zo fia)

 lin gwi sty ka dla biz ne su I (1. język an giel ski; 2. je den przed miot
spo śród: język pol ski al bo język ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co -
języcz nej, dru gi język ob cy, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, in for ma -
ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: dru gi język
ob cy, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, in for ma ty ka); uwa ga:
pla no wa ne 3 gru py języ ko we; wstęp na de kla ra cja wy bo ru dru gie -
go języ ka w mo men cie skła da nia do ku men tów

 lo go pe dia z au dio lo gią I (I etap: eg za min wstęp ny spraw dza jący
pre dys po zy cje nie zbęd ne do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy; uwa ga:
ne ga tyw ny wy nik eg za mi nu wstęp ne go unie możli wia przy jęcie na stu -
dia; II etap: 1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, fizy ka, ma te ma ty ka)

 in for ma ty ka eko no micz na I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty -
ka, fizy ka, WOS)

 in we sty cje i nie ru cho mo ści III (1. język ob cy no wo żyt ny;
2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS,
in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka)

 lo gi sty ka I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, WOS, hi sto ria,
geo gra fia, in for ma ty ka)

 lo gi sty ka Iz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du -
żej licz by zgło szeń – 1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, WOS,
hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka)

 pra ca so cjal na III (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot
spo śród: język pol ski, WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa
przed mio ty spo śród: język pol ski, WOS, hi sto ria)

 pra ca so cjal na IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
w przy pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je -
den przed miot spo śród: język pol ski, WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, WOS, hi sto ria)

 so cjo lo gia III (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo -
śród: język pol ski, WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa
przed mio ty spo śród: język pol ski, WOS, hi sto ria)

 so cjo lo gia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad -
ku du żej licz by zgło szeń – 1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: język pol ski, WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz ko wo maks.
dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, WOS, hi sto ria)

Wy dział Fi lo lo gicz ny
www.fi lo log.uni.lodz.pl
 dzien ni kar stwo między na ro do we I (wy ma ga nia wstęp ne – zna -

jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie min. B1, zna jo mość li te ra -
tu ry pol skiej na po zio mie ma tu ry roz sze rzo nej, pod sta wo wa zna jo -
mość gra ma ty ki języ ka pol skie go, pod sta wo wa orien ta cja w pol skim
ży ciu kul tu ral nym, pod sta wo wa zna jo mość hi sto rii po wszech nej; 1.
język an giel ski al bo in ny język ob cy, je że li w ka te go rii 2. jest język
an giel ski; 2. język pol ski al bo język ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob -
co języcz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi -
sto ria, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, dru gi język ob cy, filo -
zo fia, geo gra fia, ma te ma ty ka); uwa ga: wstęp na de kla ra cja wy bo ru
dru gie go języ ka w mo men cie skła da nia do ku men tów

 dzien ni kar stwo, me dia i pro jek to wa nie ko mu ni ka cji III
(1. język pol ski; 2. je den przed miot spo śród: język ob cy, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, bio lo gia; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: język ob cy, hi sto ria, ma te ma ty ka, bio lo gia); uwa ga: kan dy dat
po wi nien po sia dać pod sta wo wą umie jęt ność w za kre sie po słu gi -
wa nia się tech nicz ny mi środ ka mi kształce nia na od le głość, umoż-
li wia jącą ko rzy sta nie z plat form zdal ne go na ucza nia i pra cę ze spo -
ło wą

 fil mo znaw stwo i wie dza o me diach au dio wi zu al nych I
(1. język pol ski al bo język ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co języcz -
nej; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, hi sto ria mu zy ki, filo zo fia)

 filo lo gia an giel ska III (1. język an giel ski /al bo in ny język ob cy,
gdy w ka te go rii 2. jest język an giel ski/; 2. język pol ski /al bo język ro -
dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co języcz nej/; 3. nie obo wiąz ko wo maks.
dwa przed mio ty spo śród: język ła ciński i kul tu ra an tycz na, dru gi ję-
zyk ob cy)

 filo lo gia ger mańska III język nie miec ki od pod staw lub za -
awan so wa ny (wy ma ga nia wstęp ne: dla kan dy da tów bez zna jo mo -
ści lub ze sła bą /A1/ zna jo mo ścią języ ka nie miec kie go; dla kan dy da -
tów ze zna jo mo ścią języ ka nie miec kie go na po zio mie min. B1;
zna jo mość li te ra tu ry pol skiej na po zio mie ma tu ry roz sze rzo nej, pod -
sta wo wa zna jo mość gra ma ty ki języ ka pol skie go, pod sta wo wa orien -
ta cja w pol skim ży ciu kul tu ral nym, pod sta wo wa zna jo mość hi sto rii
po wszech nej; 1. język nie miec ki al bo in ny język ob cy; 2. język pol ski
al bo język ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co języcz nej, in ny niż ję-
zyk wska za ny w pkt. 1.; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty
spo śród: hi sto ria, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, filo zo fia,
dru gi język ob cy, geo gra fia); uwa ga: wstęp na de kla ra cja wy bo ru
dru gie go języ ka w mo men cie skła da nia do ku men tów

u n i w e r s y t e t y

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 161megabaza.perspektywy.pl



 no we me dia i kul tu ra cy fro wa I (1. język pol ski /al bo ro dzi my
w przy pad ku ma tu ry ob co języcz nej/; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: filo zo fia, hi sto ria, hi -
sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, WOS)

 pro duk cja te atral na i or ga ni za cja wi do wisk I (1. język pol ski
al bo język ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co języcz nej; 2. język ob -
cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, hi -
sto ria mu zy ki, wie dza o tańcu, filo zo fia)

 stu dia pol skie z języ kiem an giel skim I (1. język an giel ski; 2.
dru gi no wo żyt ny język ob cy /w przy pad ku ma tur za gra nicz nych tak -
że język ro dzi my oraz język pol ski zda wa ny ja ko ob cy/; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: no wo żyt ny język ob cy /in -
ny niż język an giel ski oraz język wska za ny ja ko dru gi no wo żyt ny język
ob cy/, hi sto ria, geo gra fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, filo zo fia,
hi sto ria sztu ki, WOS, ma te ma ty ka)

 stu dia pol sko -nie miec kie I (wy ma ga nia wstęp ne: zna jo mość ję-
zy ka pol skie go na po zio mie min. B2 dla stu den tów re kru to wa nych
w UŁ, zna jo mość języ ka nie miec kie go na po zio mie min. B1 dla stu -
den tów re kru to wa nych w UŁ i na po zio mie min. C1 dla stu den tów
re kru to wa nych w UR; 1. język nie miec ki /al bo język pol ski lub in ny
język ob cy, je że li w ka te go rii 2. jest język nie miec ki/; 2. język pol ski
/al bo język nie miec ki w przy pad ku ma tu ry ob co języcz nej; uwa ga: wy -
ma ga na zna jo mość języ ka pol skie go/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa
przed mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, filo zo fia, dru gi język ob cy, geo gra fia); uwa ga: stu dia pro wa dzo -
ne wspól nie przez UŁ i Uni wer sy tet w Ra ty zbo nie

 twór cze pi sa nie I (1. język pol ski al bo język ro dzi my w przy pad -
ku ma tu ry ob co języcz nej; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na, filo zo fia)

Wy dział Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz ny
www.wy dzfil hist.uni.lodz.pl
 ar che olo gia III (1. język pol ski lub in ny przed miot zda wa ny

na ma tu rze; 2. język pol ski lub in ny przed miot zda wa ny na ma tu -
rze; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: do wol ne
przed mio ty zda wa ne na ma tu rze)

 e -hi sto ria IzIIz (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo -
gra fia, język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 2. je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, język pol ski, ma te ma -
ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: dru gi język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria sztu ki, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, ety ka,
in for ma ty ka)

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (1. je den przed miot
spo śród: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, geo gra fia, ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks.
dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, język mniej szo ści na ro do wej)

 filo zo fia III (1. je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty -
ka, hi sto ria, bio lo gia; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: fizy ka, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki)

 hi sto ria III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra -
fia, język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, język pol ski, ma te ma ty ka,
język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty
spo śród: dru gi język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria sztu ki, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, ety ka, in for ma -
ty ka)

 hi sto ria sztu ki III (1. je den przed miot spo śród: język pol ski, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki; 2. je den przed miot spo śród: język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: język pol ski, język ob cy /in ny niż w kat. 2, mo że być język
ła ciński/, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 okcy den ta li sty ka I (1. je den przed miot spo śród: język pol ski, hi -
sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, hi sto ria sztu ki; 2. je den przed miot
spo śród: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, filo zo fia, hi -
sto ria sztu ki, geo gra fia)

 woj sko znaw stwo III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria,
WOS, język pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 2.
je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, język pol ski, geo gra fia, ma -
te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa
przed mio ty spo śród: dru gi język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, ety ka,
che mia, fizy ka, in for ma ty ka)

Wy dział Na uk o Wy cho wa niu
www.wnow.uni.lodz.pl
 pe da go gi ka III (1. je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te -

ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. język ob cy /no wo żyt -
ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski,
ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria
sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fizy ka, che mia); uwa ga: stu -
dia od IV se me stru będą re ali zo wa ne w ra mach spe cjal no ści;
w trak cie elek tro nicz nej re kru ta cji kan dy dat wska zu je pre fe ro wa -
ną przez sie bie spe cjal ność; UŁ umożli wia po ukończe niu stu -
diów I stop nia ich kon ty nu ację na stu diach II stop nia

 pe da go gi ka IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy -
pad ku zbyt du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: język
pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. język ob cy
/no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję-
zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, geo gra fia,
hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fizy ka, che mia); uwa -
ga: stu dia od IV se me stru będą re ali zo wa ne w ra mach spe cjal no -
ści; w trak cie elek tro nicz nej re kru ta cji kan dy dat wska zu je pre fe -
ro wa ną przez sie bie spe cjal ność; UŁ umożli wia po ukończe niu
stu diów I stop nia ich kon ty nu ację na stu diach II stop nia

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (I etap. eg -
za min wstęp ny spraw dza jący pre dys po zy cje kan dy da ta nie zbęd ne
do wy ko ny wa nia za wo du na uczy cie la przed szko la oraz na uczy cie la
edu ka cji wcze snosz kol nej /w kla sach I -III szko ły pod sta wo wej/; ne -
ga tyw ny wy nik eg za mi nu wstęp ne go unie możli wia przy jęcie na stu -
dia; II etap. 1. je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka,
bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. język ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, ma te -
ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu -
ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fizy ka, che mia)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz (I etap. eg -
za min wstęp ny spraw dza jący pre dys po zy cje kan dy da ta nie zbęd ne
do wy ko ny wa nia za wo du na uczy cie la przed szko la oraz na uczy cie la
edu ka cji wcze snosz kol nej /w kla sach I -III szko ły pod sta wo wej/; ne -
ga tyw ny wy nik eg za mi nu wstęp ne go unie możli wia przy jęcie na stu -
dia; II etap. zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku zbyt
du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: język pol ski, ma -
te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. język ob cy /no wo -
żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język pol -
ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria
sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fizy ka, che mia)

 psy cho lo gia M (1. je den przed miot spo śród: język pol ski, bio lo gia,
ma te ma ty ka; 2. język ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks.
dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto -
ria, WOS, filo zo fia, geo gra fia, in for ma ty ka, fizy ka, che mia); uwa ga:
od IV ro ku stu dia będą re ali zo wa ne w ra mach spe cja li za cji, któ -
rych wy kaz będzie co rocz nie po da wa ny do wia do mo ści

 psy cho lo gia Mz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad -
ku du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: język pol ski,
bio lo gia, ma te ma ty ka; 2. język ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, bio lo -
gia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, geo gra fia, in for ma ty ka, fizy ka, che mia);
uwa ga: od IV ro ku stu dia będą re ali zo wa ne w ra mach spe cja li za -
cji, któ rych wy kaz będzie co rocz nie po da wa ny do wia do mo ści

 wy cho wa nie fizycz ne i zdro wot ne III (1. je den przed miot
spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra -
fia; 2. język ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS,
filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fi-
zy ka, che mia; uwa ga: do e -re kru ta cji mo gą przy stąpić kan dy da ci,
któ rzy ma ją na świa dec twie ukończe nia szko ły śred niej oce nę z wy -
cho wa nia fizycz ne go; oso by z przy czyn zdro wot nych zwol nio ne z wy -
cho wa nia fizycz ne go nie będą kwa li fiko wa ne; kan dy da ci po win ni po -
sia dać do bry stan zdro wia oraz po nad prze cięt ny po ziom spraw no ści
fizycz nej, umożli wia jący efek tyw ne uczest nic two w za jęciach ze
zwięk szo ną ak tyw no ścią fizycz ną; wa run kiem re kru ta cji jest za -
świad cze nie od le ka rza me dy cy ny pra cy o bra ku prze ciw ska zań
do stu dio wa nia ze zwięk szo ną ak tyw no ścią fizycz ną i pły wa niem) 

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.wpia.uni.lodz.pl
 ad mi ni stra cja III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra -

fia, ma te ma ty ka, WOS; 2. język pol ski; dla oby wa te li pol skich lub
osób po sia da jących Kar tę Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral ny
w in nym kra ju, język za li czo ny na eg za mi nie ma tu ral nym; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język ob cy, ma te ma ty ka,
WOS, geo gra fia, hi sto ria)

Wy dział Fi zy ki i In for ma ty ki Sto so wa nej
www.wfis.uni.lodz.pl
 fizy ka III (1. je den przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia, fizy -

ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, bio lo gia; 2. język ob cy; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: fizy ka i astro no mia, fi-
zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia)

 in for ma ty ka III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. je den przed -
miot spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia, fizy ka,
che mia; 2. język ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia, fizy ka, che mia)

 in for ma ty ka IzIIz stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. je -
den przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no -
mia, fizy ka, che mia; 2. język ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa
przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia,
fizy ka, che mia)

Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
www.math.uni.lodz.pl
 ana li za da nych III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie lub 3-let nie li -

cen cjac kie (1. ma te ma ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, fizy ka, język ob -
cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, fizy ka, język ob cy no -
wo żyt ny, che mia)

 ana li za da nych IzII stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. ma te ma -
ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka, fizy ka z astro no mią, fizy ka, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka,
fizy ka z astro no mią, fizy ka, język ob cy no wo żyt ny, che mia)

 in for ma ty ka III (1. ma te ma ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią,
fizy ka, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, fizy -
ka, język ob cy no wo żyt ny, che mia); uwa ga: wy bo ru spe cjal no ści
Com pu ter Scien ce /in for ma ty ka ogól na/ kan dy da ci do ko nu ją pod -
czas re kru ta cji; wy ma ga na jest zna jo mość języ ka an giel skie go
na po zio mie za awan so wa nym

 in for ma ty ka IzIIz (1. ma te ma ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią,
fizy ka, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, fizy -
ka, język ob cy no wo żyt ny, che mia)

 ma te ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:
in for ma ty ka, fizy ka, fizy ka z astro no mią, język ob cy no wo żyt ny;
3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, fi-
zy ka, fizy ka z astro no mią, język ob cy no wo żyt ny, che mia)

Wy dział Na uk Geo gra ficz nych
www.geo.uni.lodz.pl
 geo gra fia III (1. geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: język pol -

ski, język ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, bio lo gia; 3.
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski, język
ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, bio lo gia)

 geo in for ma cja III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka; 2. je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka, język pol ski,
język ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka, język pol -
ski, język ob cy)

 geo mo ni to ring I (1. geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: język
pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, bio lo -
gia; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język pol ski,
język ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, bio lo gia)

 go spo dar ka prze strzen na III 3-let nie stu dia li cen cjac kie
lub 3,5-let nie in ży nier skie (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia,
ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, język ob cy; 2. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, język ob cy, hi sto ria, WOS, in -
for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, język ob cy)

 tu ry sty ka i re kre acja I (1. geo gra fia; 2. język ob cy; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma -
ty ka, in for ma ty ka, język pol ski); uwa ga: kan dy da ci po win ni po słu -
gi wać się języ kiem an giel skim co naj mniej na po zio mie B1 oraz
po sia dać do bry stan zdro wia, umożli wia jący zwięk szo ną ak tyw -
ność fizycz ną oraz na ukę pły wa nia
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 ad mi ni stra cja IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy -
pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: hi sto ria,
geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS; 2. język pol ski; dla oby wa te li pol skich
lub osób po sia da jących Kar tę Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral -
ny w in nym kra ju, język za li czo ny na eg za mi nie ma tu ral nym; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język ob cy, ma te ma -
ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria)

 po li ty ka spo łecz na I (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo -
gra fia, ma te ma ty ka, WOS; 2. język pol ski; dla oby wa te li pol skich lub
osób po sia da jących Kar tę Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral ny
w in nym kra ju, język za li czo ny na eg za mi nie ma tu ral nym; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język ob cy, ma te ma ty ka,
WOS, geo gra fia, hi sto ria)

 pra wo M (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te -
ma ty ka; 2. język pol ski; dla oby wa te li pol skich lub osób po sia da ją-
cych Kar tę Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral ny w in nym kra ju,
język za li czo ny na eg za mi nie ma tu ral nym; 3. nie obo wiąz ko wo maks.
dwa przed mio ty spo śród: język ob cy, język ła ciński i wie dza o kul tu -
rze an tycz nej, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria)

 pra wo Mw, Mz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku
du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra -
fia, ma te ma ty ka; 2. język pol ski; dla oby wa te li pol skich lub osób po -
sia da jących Kar tę Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral ny w in nym
kra ju, język za li czo ny na eg za mi nie ma tu ral nym; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: język ob cy, język ła ciński i wie -
dza o kul tu rze an tycz nej, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria)

Wy dział Stu diów Między na ro do wych i Po li to lo gicz nych
www.wsmip.uni.lodz.pl
 bez pie czeństwo na ro do we I (1. je den przed miot spo śród: WOS,

hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: język
pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz -
pański, ro syj ski/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród:
geo gra fia, hi sto ria, WOS, język pol ski, filo zo fia, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka)

 In ter na tio nal and Po li ti cal Stu dies IaIIa (wy ma ga na zna jo -
mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2 i dru gie go języ ka ob ce go
na po zio mie A2/B1; 1. język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki,
fran cu ski, hisz pański, ro syj ski/, WOS, hi sto ria, geo gra fia, język pol -
ski, ma te ma ty ka, hi sto ria sztu ki; 2. je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski,
nie miec ki, fran cu ski, hisz pański, ro syj ski/, język pol ski, hi sto ria sztu -
ki; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, język pol ski, filo zo fia, in for ma ty ka)

 In ter na tio nal Mar ke ting IaIIa (wy ma ga na zna jo mość języ ka
an giel skie go na po zio mie B2 i dru gie go języ ka ob ce go na po zio mie
A2/B1; 1. je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob cy /do wy -
bo ru: an giel ski, nie miec ki, hisz pański, ro syj ski, fran cu ski/; 2. je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
WOS, język pol ski, filo zo fia, in for ma ty ka)

 między na ro do we stu dia kul tu ro we III (1. je den przed miot
spo śród: język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz -
pański, ro syj ski/, język pol ski, hi sto ria sztu ki; 2. je den przed miot spo -
śród: język pol ski, filo zo fia, hi sto ria, WOS, geo gra fia, hi sto ria sztu -
ki; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, język pol ski, filo zo fia, in for ma ty ka, hi -
sto ria mu zy ki)

 po li to lo gia III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo -
gra fia, ma te ma ty ka; 2. język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki,
fran cu ski, hisz pański, ro syj ski/ al bo język pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, język pol -
ski, filo zo fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 sto sun ki między na ro do we III (1. język ob cy /do wy bo ru: an -
giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pański, ro syj ski/; 2. je den przed miot
spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo
maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, język pol -
ski, filo zo fia, in for ma ty ka)

 stu dia azja tyc kie I (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS,
geo gra fia, język pol ski, ma te ma ty ka; 2. język ob cy /do wy bo ru: an -
giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pański, ro syj ski/; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, język
pol ski, filo zo fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

Wy dział Za rządza nia
www.za rza dza nie.uni.lodz.pl
 ana li ty ka biz ne su I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot

spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie -

mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka,
fizy ka, bio lo gia, che mia)

 przed siębior czość i za rządza nie in no wa cja mi Iz (1. język ob -
cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia,
hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka,
fizy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu -
dia I stop nia na Wy dział Za rządza nia pro wa dzo ny jest na gru py
kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za rządza nie – kie run ki: Ana li ty -
ka biz ne su, Mar ke ting, Przed siębior czość i za rządza nie in no wa -
cja mi, Za rządza nie, Za rządza nie mia stem, Za rządza nie za so ba mi
ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki:
Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stąpi
do końca pierw sze go ro ku stu diów

 ra chun ko wość I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia,
hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 ra chun ko wość Iz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga:
na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział Za rządza nia
pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za rzą-
dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed siębior czość
i za rządza nie in no wa cja mi, Za rządza nie, Za rządza nie mia stem,
Za rządza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra -
chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy -
bór kie run ku na stąpi do końca pierw sze go ro ku stu diów

 za rządza nie III (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 za rządza nie IzIIz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga:
na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział Za rządza nia
pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za rzą-
dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed siębior czość
i za rządza nie in no wa cja mi, Za rządza nie, Za rządza nie mia stem,
Za rządza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra -
chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy -
bór kie run ku na stąpi do końca pierw sze go ro ku stu diów

 za rządza nie mia stem I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3.
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 za rządza nie mia stem Iz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma -
ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma -
ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che -
mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział
Za rządza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie -
run ków Za rządza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting,
Przed siębior czość i za rządza nie in no wa cja mi, Za rządza nie, Za -
rządza nie mia stem, Za rządza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie -
run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi -
nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stąpi do końca pierw sze go
ro ku stu diów

 za rządza nie za so ba mi ludz ki mi I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2.
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in -
for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia,
che mia)

 za rządza nie za so ba mi ludz ki mi Iz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2.
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in -
for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia,
che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy -
dział Za rządza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa
kie run ków Za rządza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting,
Przed siębior czość i za rządza nie in no wa cja mi, Za rządza nie, Za -
rządza nie mia stem, Za rządza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie -
run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi -
nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stąpi do końca pierw sze go
ro ku stu diów

obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 ana li ty ka biz ne su Iz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3.
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia); uwa -
ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział Za rządza -
nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków
Za rządza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się-
bior czość i za rządza nie in no wa cja mi, Za rządza nie, Za rządza nie
mia stem, Za rządza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi -
nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in we -
sty cje; wy bór kie run ku na stąpi do końca pierw sze go ro ku stu diów

 au to ma ty za cja pro ce sów biz ne so wych – BPA I (1. język an -
giel ski; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, in for -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka,
fizy ka, bio lo gia, che mia)

 Bu si ness Ma na ge ment IaIIa (wy ma ga na zna jo mość języ ka an -
giel skie go na po zio mie za awan so wa nym; 1. język an giel ski; 2. je den
przed miot spo śród: fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma -
ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka,
fizy ka, bio lo gia, che mia)

 cy fry za cja i za rządza nie da ny mi w biz ne sie I (1. język ob cy
no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka,
fizy ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma -
ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 Di gi tal Com mu ni ca tion and So cial Me dia for Ma na ge ment
Ia (wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie za awan -
so wa nym; 1. język an giel ski; 2. je den przed miot spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS, język ob cy no wo żyt ny;
3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka,
geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 finan se i in we sty cje I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS; 3.
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 finan se i in we sty cje Iz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3.
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia); uwa -
ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział Za rządza -
nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków
Za rządza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się-
bior czość i za rządza nie in no wa cja mi, Za rządza nie, Za rządza nie
mia stem, Za rządza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi -
nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in we -
sty cje; wy bór kie run ku na stąpi do końca pierw sze go ro ku stu diów

 lo gi sty ka I, Iz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 Ma na ge ment and Fi nan ce Ia (wy ma ga na zna jo mość języ ka an -
giel skie go na po zio mie za awan so wa nym; 1. język an giel ski; 2. je den
przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka,
WOS, język ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka,
fizy ka, bio lo gia, che mia)

 mar ke ting I (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia)

 mar ke ting Iz (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga:
na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział Za rządza nia
pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za -
rządza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed siębior -
czość i za rządza nie in no wa cja mi, Za rządza nie, Za rządza nie mia -
stem, Za rządza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków
Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in -
we sty cje; wy bór kie run ku na stąpi do końca pierw sze go ro ku stu -
diów

 przed siębior czość i za rządza nie in no wa cja mi I (1. język ob -
cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia,
hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
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Wy dział Fi lia Uni wer sy te tu Łódz kie go 
w To ma szo wie Ma zo wiec kim
www.fi lia.uni.lodz.pl
 ad mi ni stra cja IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)
 le śnic two III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. je den przed miot

spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, fizy ka; 2. język
ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia,
ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, fizy ka)

 le śnic two IzIIz stu dia 4-let nie in ży nier skie (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów)

 tu ry sty ka i re kre acja I (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; uwa -
ga: wszy scy kan dy da ci po win ni po sia dać do bry stan zdro wia, umoż-
li wia jący zwięk szo ną ak tyw ność fizycz ną. Wy ma ga na jest oce -
na z wy cho wa nia fizycz ne go na świa dec twie ukończe nia szko ły
śred niej. Oso by bez oce ny z wy cho wa nia fizycz ne go mu szą przed sta -
wić za świad cze nie od le ka rza me dy cy ny pra cy o bra ku prze ciw ska -
zań do stu dio wa nia ze zwięk szo ną ak tyw no ścią fizycz ną i pły wa niem)

 za rządza nie I, Iz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

Uni wer sy tet 
War mińsko -Ma zur ski
w Olsz ty nie

10-719 Olsz tyn, ul. M. Ocza pow skie go 2
tel. 89 523 49 13, fax 89 523 44 56
www.uwm.edu.pl
http://re kru ta cja.uwm.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@uwm.edu.pl

uwa ga: za stu dia re ali zo wa ne w języ kach ob cych mo gą być po bie ra -
ne opła ty

 ad mi ni stra cja III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka,
WOS); uwa ga: stu dia sta cjo nar ne pro wa dzo ne rów nież w Fi lii
w Ełku

 ana li ty ka i za rządza nie pu blicz ne I (trzy przed mio ty spo śród:
filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 ana li za i kre owa nie tren dów III (trzy przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka,
WOS)

 archi tek tu ra kra jo bra zu III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia,
che mia, geo gra fia, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 bez pie czeństwo i cer ty fika cja żyw no ści I (trzy przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn (trzy przed mio ty
spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn (trzy przed mio ty
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka, WOS); uwaga: stu dia sta cjo nar ne pro wa dzo ne
rów nież w Fi lii w Ełku

 bio in ży nie ria pro duk cji żyw no ści I za kre sy kształce nia: go spo -
dar ka żyw no ścio wa, kształto wa nie ja ko ści i bez pie czeństwo
w pro duk cji żyw no ści (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny, język pol -
ski, ma te ma ty ka)

 bio lo gia III za kres kształce nia: bio lo gia sto so wa na, na ucza nie
bio lo gii (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka
i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 bio lo gia Ia stu dia w języ ku an giel skim; za kres kształce nia: bio lo -
gia sto so wa na (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka
i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 bio tech no lo gia III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka/fizy ka i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 bu dow nic two III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: che mia,
fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 che mia I za kre sy kształce nia: ana li ty ka i dia gno sty ka che micz na,
che mia sto so wa na (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny, język pol -
ski, ma te ma ty ka)

 die te ty ka III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fi-
zy ka i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 do radz two po dat ko we I (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III za kre sy kształ-
ce nia: do ku men ta li sty ka me dial na, no we me dia (trzy przed mio ty
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma -
te ma ty ka, WOS)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych
III (oce na pre dys po zy cji pla stycz nych na pod sta wie do star czo nych
prac pla stycz nych; do kon kur su świa dectw przy stępu ją kan dy da ci
z oce ną co naj mniej do sta tecz ną z oce ny prac; trzy przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III
(eg za mi ny prak tycz ne: spraw dzian umie jęt no ści gry na for te pia nie
lub in nym do wol nie wy bra nym in stru men cie oraz spraw dzian pre dys -
po zy cji słu cho wych i gło so wych; do kon kur su świa dectw przy stępu ją
kan dy da ci z oce ną co naj mniej do sta tecz ną, do spraw dzia nu pre dys -
po zy cji słu cho wych i gło so wych przy stępu ją kan dy da ci z oce ną co
naj mniej do sta tecz ną ze spraw dzia nu umie jęt no ści gry na in stru men -
cie; trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 eko no mia III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 ener ge ty ka I, In (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fizy ka/fizy -
ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, ma -
te ma ty ka)

 filo lo gia an giel ska III (język pol ski, język an giel ski oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, ma te ma ty ka)

 filo lo gia an giel ska w za kre sie na ucza nia języ ka III (język
pol ski, język an giel ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo -
gra fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka)

 fi lo lo gia ger mańska III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, ma te ma ty ka)

 fi lo lo gia pol ska III za kre sy kształce nia: na ucza nie języ ka pol -
skie go, wie dza o kul tu rze (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 filo lo gia ro syj ska III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, ma te ma ty ka)

 filo zo fia III (trzy przed mio ty spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto -
ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 ga stro no mia i sztu ka ku li nar na III (trzy przed mio ty spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn za kre sy kształce nia: geo -
de zja i geo in for ma ty ka /tyl ko na I/, geo de zja i sza co wa nie nie ru -
cho mo ści (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 geo in for ma ty ka I za kres kształce nia: zdal ne sys te my po mia ro -
we (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na III za kre sy kształce nia: do radz two
na ryn ku nie ru cho mo ści, pla no wa nie i in ży nie ria prze strzen na,
(trzy przed mio ty spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 hi sto ria III za kre sy kształce nia: hi sto ria, na ucza nie hi sto rii
i WOS-u (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 ich tio lo gia i akwa kul tu ra I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny,
język pol ski, ma te ma ty ka)

 in for ma ty ka III, InIIn za kre sy kształce nia: in ży nie ria sys -
te mów in for ma tycz nych, in for ma ty ka ogól na (trzy przed mio ty
spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, język ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 in ży nie ria śro do wi ska III za kres kształce nia: in ży nie ria ko mu -
nal na (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 in ży nie ria śro do wi ska IaIIa stu dia w języ ku an giel skim; za -
kres kształce nia: in ży nie ria śro do wi sko wa (trzy przed mio ty spo -
śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

U n i w e r s y t e t  Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i

164 PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 perspektywy.pl

 in ży nie ria w lo gi sty ce I (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka)

 kie ru nek le kar ski M (bio lo gia, che mia oraz fizy ka/fizy ka i astro -
no mia lub ma te ma ty ka)

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w języ ku an giel skim (język an giel -
ski P lub R, bio lo gia R oraz je den przed miot /R/ spo śród: che mia, fi-
zy ka, ma te ma ty ka); uwa ga: stu dia płat ne

 kry mi no lo gia I, In (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 le śnic two III za kres kształce nia: go spo dar ka le śna (trzy przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra -
fia, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka)

 lin gwi sty ka w biz ne sie III (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 lo go pe dia III (test pre dys po zy cji: roz mo wa kwa li fika cyj na oce -
nia jąca pre dys po zy cje do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy – oce na wy -
mo wy i słu chu; uwa ga: do kon kur su świa dectw mo gą przy stąpić wy -
łącz nie oso by, któ re za li czy ły test pre dys po zy cji; trzy przed mio ty
spo śród: bio lo gia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, hi sto ria, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, WOS)

 ma te ma ty ka III za kre sy kształce nia: na ucza nie ma te ma ty ki,
ma te ma ty ka finan so wo -ubez pie cze nio wa (trzy przed mio ty spo śród:
che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (trzy przed mio ty
spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty -
ka, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 me cha tro ni ka III, InII (trzy przed mio ty spo śród: che mia,
fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 mi kro bio lo gia III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi-
zy ka/fizy ka i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 na uki o ro dzi nie III za kre sy kształce nia: me dia cja ro dzin na, co -
aching i tu to ring ro dzin ny (trzy przed mio ty spo śród: filo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 ochro na śro do wi ska III za kres kształce nia: kształto wa nie śro do -
wi ska (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mia, geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka)

 pe da go gi ka III, InIIn za kres kształce nia: do radz two za -
wo do we i per so nal ne, pe da go gi ka opie kuńcza, pe da go gi ka
szkol na z ani ma cją kul tu ral ną (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia,
filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (trzy
przed mio ty spo śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: stu dia sta cjo nar ne pro wa dzo ne
rów nież w Fi lii w Ełku

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn za kre sy kształce nia: edu ka cja
i re ha bi li ta cja osób z nie pełno spraw no ścią in te lek tu al ną, edu -
ka cja i te ra pia osób ze spek trum au ty zmu, pe da go gi ka re so cja -
li za cyj na (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia,
hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 pie lęgniar stwo III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka/fizy ka i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka);
uwa ga: stu dia pro wa dzo ne rów nież w Fi lii w Ełku

 po li to lo gia III (trzy przed mio ty spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi -
sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 po łożnic two I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fi-
zy ka i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 pra ca so cjal na I, In (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, filo zo -
fia, geo gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 pra wo M, Mn (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 pro duk cja mu zycz na i re ali za cja dźwięku I (oce na pre dys po -
zy cji kan dy da ta – test mu zycz ny obej mu jący oce nę wrażli wo ści mu -
zycz nej /po czu cie ryt mu, wy so ko ści dźwięku, gło śno ści, itp./ oraz
umie jęt no ści gło so we go od two rze nia frag men tu pro stej me lo dii;
do kon kur su świa dectw przy stępu ją wy łącz nie kan dy da ci, któ rzy uzy -
ska ją za li cze nie te stu pre dys po zy cji; trzy przed mio ty spo śród: che -
mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy
no wo żyt ny, ma te ma ty ka)



 psy cho lo gia M za kre sy kształce nia: psy cho lo gia kli nicz na i zdro -
wia, psy cho lo gia wy cho waw cza i szkol na (trzy przed mio ty spo śród:
bio lo gia, che mia, hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka, WOS)

 ra tow nic two me dycz ne I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 rol nic two III, InIIn za kre sy kształce nia: agro biz nes, pro -
duk cja rol ni cza (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny, język pol -
ski, ma te ma ty ka)

 so cjo lo gia I za kre sy kształce nia: so cjo lo gia no wych me diów, so -
cjo lo gia roz wo ju lo kal ne go i re gio nal ne go (trzy przed mio ty spo -
śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn
za kre sy kształce nia /tyl ko I/: bez pie czeństwo żyw no ści, tech -
no lo gia mięsa, tech no lo gia mle czar ska, tech no lo gia pro duk tów
ro ślin nych, ży wie nie czło wie ka (trzy przed mio ty spo śród: bio lo -
gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka IaIIa stu dia w ję-
zy ku an giel skim; spe cjal ność: tech no lo gia mle czar ska (trzy przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 teo lo gia M za kres kształce nia: for ma cja ka płańska (trzy przed -
mio ty spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 teo lo gia M za kre sy kształce nia: na ucza nie re li gii, teo lo gia (trzy
przed mio ty spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka,
WOS)

 tu ry sty ka i re kre acja III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, geo -
gra fia, hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka,
WOS)

 we te ry na ria M (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka)

 we te ry na ria Ma stu dia w języ ku an giel skim (trzy przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka); uwa ga: stu dia płat ne

 woj sko znaw stwo I (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 za rządza nie III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji I, In za kres kształce nia:
za rządza nie in no wa cja mi (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fizy -
ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka)

 zoo tech ni ka III, InIIn za kre sy kształce nia: chów i ho dow -
la zwie rząt ama tor skich /tyl ko I/, ho dow la i użyt ko wa nie zwie -
rząt, pro filak ty ka zoo tech nicz na i re ha bi li ta cja ko ni /tyl ko I/, ho -
dow la ko ni i jeździec two /tyl ko In/ (trzy przed mio ty spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, język ob cy
no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka)

 zwie rzęta w re kre acji, edu ka cji i te ra pii III (trzy przed mio -
ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka)
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Wy dział Che mii
www.che mia.uni.opo le.pl
 che mia III (przed miot do wy bo ru: che mia, ma te ma ty ka, fizy ka lub

bio lo gia)
 far ma cja M (che mia R oraz bio lo gia R lub fizy ka R)

Wy dział Eko no micz ny
www.ekon.uni.opo le.pl 
 eko no mia III (ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot

do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi sto ria lub język pol ski)
 eko no mia IaIIa spe cjal ność: In ter na tio nal Bu si ness (ma te ma -

ty ka, język ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru: geo gra fia, WOS,

Wy dział Na uk o Zdro wiu
 die te ty ka I, In (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych

przed mio tów z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)
 fi zjo te ra pia M (śred nia ocen ze wszyst kich przed mio tów zda wa -

nych w części pi sem nej na eg za mi nie ma tu ral nym)
 ko sme to lo gia III (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych

przed mio tów z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)
 pie lęgniar stwo III (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych

przed mio tów z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)
 po łożnic two III (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych

przed mio tów z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

Wy dział Na uk Spo łecz nych
www.whp.uni.opo le.pl
 co aching filo zo ficz ny I pro fil prak tycz ny (język pol ski, do wol ny

przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)
 de sign i ko mu ni ka cja spo łecz na I pro fil prak tycz ny (język pol -

ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol -
skie go)

 hi sto ria III (język pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu -
rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 hi sto ria i te raźniej szość I stu dia dla osób 40+ (język pol ski, do -
wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 mu zy ko lo gia III (roz mo wa kwa li fika cyj na – au to pre zen ta cja:
mu zycz ne za in te re so wa nia kan dy da ta, kwa li fika cje w za kre sie mu -
zy ki /np. ukończo ne szko ły, od by te kur sy mu zycz ne, gra na in stru -
men tach, śpiew, uczest nic two w wy da rze niach kul tu ral nych, dzia łal -
ność mu zycz na przy ko ścio łach lub in nych ośrod kach kul tu ry, zdo by te
na gro dy i wy różnia nia w za kre sie mu zy ki lub sze ro ko po jętej kul tu -
ry/; ele men tem kwa li fika cyj nym będzie też za pre zen to wa nie umie -
jęt no ści gry na for te pia nie lub or ga nach, spraw dze nie ogól nych pre -
dys po zy cji słu cho wych; kan dy da ci, któ rzy nie uczy li się do tąd mu zy ki
w szkol nic twie państwo wym win ni przy go to wać krót ką wy po wiedź
/ok. 5 min./ na wy bra ny przez sie bie te mat z za kre su mu zy ki)

 pe da go gi ka III, InIIn (język pol ski, do wol ny przed miot zda -
wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język
pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję-
zy ka pol skie go)

 pe da go gi ka spe cjal na M (język pol ski, do wol ny przed miot zda -
wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 pra ca so cjal na III, InIIn (język pol ski, do wol ny przed miot
zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 psy cho lo gia M, Mn (język pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny
na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 so cjo lo gia III (język pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma -
tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.pra wo.uni.opo le.pl
 ad mi ni stra cja III, InIIn (język pol ski, język ob cy oraz je den

przed miot do wy bo ru: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia, che -
mia, bio lo gia, fizy ka)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn (język pol ski, ję-
zyk ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru: hi sto ria, WOS, ma te -
ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, fizy ka)

 ob słu ga biz ne su I pro fil prak tycz ny (język pol ski, język ob cy oraz
je den przed miot do wy bo ru: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia,
che mia, bio lo gia, fizy ka)

 pra wo M, Mn (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot
do wy bo ru: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio -
lo gia, fizy ka)

Wy dział Przy rod ni czo -Tech nicz ny
www.wpt.uni.opo le.pl
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III stu dia in ży nier skie (kon kurs prac

pla stycz nych kan dy da ta /tecz ka – 3 pra ce ry sun ko we i ma lar skie/
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma -
ty ka, fizy ka, język ob cy)

 bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -
ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, język
ob cy, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka)

 bio tech no lo gia III stu dia in ży nier skie (1. je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy -
ka; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka, język ob cy)

 bio tech no lo gia me dycz na III, InIIn (1. je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka,
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hi sto ria lub język pol ski; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna -
jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 finan se i ra chun ko wość III, InIIn (ma te ma ty ka, język ob -
cy oraz je den przed miot do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi sto ria lub
język pol ski)

 geo gra fia i geo in for ma cja I (ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den
przed miot do wy bo ru: geo gra fia, bio lo gia, in for ma ty ka, che mia, fizy -
ka, WOS, hi sto ria lub język pol ski)

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty -
ka, język ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi -
sto ria lub język pol ski)

 lo gi sty ka III (ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot
do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi sto ria lub język pol ski)

 za rządza nie III (ma te ma ty ka, język ob cy oraz je den przed miot
do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi sto ria lub język pol ski)

Wy dział Fi lo lo gicz ny
www.wfil.uni.opo le.pl
 bo he mi sty ka an tro po lo gicz no -kul tu ro wa I (język pol ski, ję-

zyk ob cy)
 dwu języcz ność w ko mu ni ka cji wie lo kul tu ro wej I (język pol -

ski, język ob cy)
 edy tor stwo I (język pol ski oraz przed miot do wy bo ru: język ob cy,

hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tańcu, ję-
zyk ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 En glish in Pu blic Com mu ni ca tion Ia (język an giel ski, do wol ny
przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka an giel skie go)

 En glish Phi lo lo gy IaIIa, InaIIna (język an giel ski, do wol ny
przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka an giel skie go)

 filo lo gia pol ska III (język pol ski oraz je den przed miot spo śród:
język ob cy, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, hi sto ria mu zy ki, wie dza
o tańcu, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 filo lo gia ro mańska od pod staw I (język pol ski, język ob cy)
 Ga me Stu dies III (język pol ski, język an giel ski)
 Ger ma ni stik III stu dia w języ ku nie miec kim (język pol ski, ję-

zyk nie miec ki)
 język an giel ski w tu ry sty ce I (język an giel ski, do wol ny przed -

miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka an giel skie go)
 język biz ne su I (język pol ski, język ob cy)
 język pol ski od pod staw z języ kiem nie miec kim I (język oj -

czy sty dla kan dy da ta, język ob cy dla kan dy da ta)
 lin gwi sty ka sto so wa na I (język pol ski, język an giel ski)
 lo go pe dia z języ kiem pol skim ja ko ob cym I (język pol ski oraz

je den przed miot spo śród: język ob cy, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS,
hi sto ria mu zy ki, wie dza o tańcu, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 Me dia Cul tu res Ia (język pol ski, język an giel ski)

Wy dział Le kar ski
www.im.wmnoz.uni.opo le.pl
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R oraz che mia R lub fizy ka R)

Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki
www.wmfi.uni.opo le.pl 
 in for ma ty ka III stu dia in ży nier skie (przed mio ty do wy bo ru: in -

for ma ty ka, fizy ka, ma te ma ty ka)
 ma te ma ty ka III (przed mio ty do wy bo ru: in for ma ty ka, fizy ka, ma -

te ma ty ka)
 opty ka oku la ro wa z ele men ta mi opto me trii I (przed mio ty

do wy bo ru: in for ma ty ka, fizy ka, ma te ma ty ka)
 stu dia na uczy ciel skie – fizy ka i ma te ma ty ka III (przed mio -

ty do wy bo ru: in for ma ty ka, fizy ka, ma te ma ty ka)

Wy dział Na uk o Po li ty ce i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
www.wno piks.uni.opo le.pl
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I (język pol ski, do -

wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)
 Glo bal Stu dies IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (język an giel -

ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka 
an giel skie go)

 po li to lo gia III (język pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na
ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 pu blic re la tions III (język pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny
na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 sto sun ki między na ro do we III (język pol ski, do wol ny przed -
miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

 za rządza nie pu blicz ne I pro fil prak tycz ny (język pol ski, do wol -
ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)



fizy ka; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, fizy ka, język ob cy)

 in ży nie ria śro do wi ska III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia, geo -
gra fia; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, bio lo gia,
che mia, geo gra fia, in for ma ty ka i język ob cy)

 ochro na śro do wi ska III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fizy -
ka; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te -
ma ty ka, fizy ka, język ob cy)

 rol nic two I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, geo gra fia, che mia, ma te ma ty ka, fizy ka; 2. je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fizy ka, język
ob cy)

Wy dział Sztu ki
www.ws.uni.opo le.pl
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych

III (prze gląd cy fro wej do ku men ta cji prac – min 15, a max 30 prac
z za kre su ry sun ku/ma lar stwa /min. 5 szt., max 15 szt./ oraz gra fiki,
gra fiki cy fro wej, fo to gra fii, pro jek to wa nia gra ficz ne go, rzeźby, ani ma -
cji, wi deo i in ne /max 15 szt./ lub eg za min prak tycz ny z ry sun ku i ma -
lar stwa; wy bo ru for my kwa li fika cji do ko na ko mi sja re kru ta cyj -
na na po cząt ku re je stra cji kan dy da tów)

Wy dział Teo lo gicz ny
www.wt.uni.opo le.pl
 orien ta li sty ka chrze ści jańska I (język pol ski, do wol ny przed miot

zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem języ ka pol skie go)
 teo lo gia M (język pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze

z wy jąt kiem języ ka pol skie go)

Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu

61-712 Po znań, ul. H. Wie niaw skie go 1
tel. c. 61 829 40 00
www.amu.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja.amu.edu.pl

 ad mi ni stra cja III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 ad mi ni stra cja IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy -
pełnie nia li mi tu miejsc)

 aku sty ka III spe cjal ność: pro te ty ka słu chu i ochro na przed ha -
ła sem (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: fizy ka i astro no mia lub fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma -
ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia)

 aku sty ka IzIIz spe cjal ność: pro te ty ka słu chu (P lub R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka
i astro no mia lub fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia,
geo gra fia)

 ar che olo gia III (P lub R – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne)

 astro no mia III (P lub R – język pol ski, język an giel ski lub język
ob cy no wo żyt ny in ny niż j. an giel ski oraz je den przed miot spo śród:
fizy ka i astro no mia lub fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia,
bio lo gia, geo gra fia)

 bałka ni sty ka III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 bez pie czeństwo na ro do we III (P lub R – język pol ski, język

ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do -
wol ny przed miot in ny niż wska za ne)

 bez pie czeństwo na ro do we IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku -
men tów do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 bio fizy ka III spe cjal no ści: bio fizy ka mo le ku lar na, opty ka oku -
la ro wa z opto me trią (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia lub fizy ka, in for -
ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia)

 bio fizy ka IzII spe cjal ność: opty ka oku la ro wa z opto me trią
(P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: fizy ka i astro no mia lub fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka,
che mia, bio lo gia)

 bio in for ma ty ka III (P lub R – język pol ski, język an giel ski, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, in for ma ty ka, che -
mia, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

wo żyt ny in ny niż an giel ski, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na zna jo -
mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie go na po zio mie śred -
nio za awan so wa nym)

 et no lin gwi sty ka III spe cjal ność bałto lo gia (język pol ski P lub R,
język an giel ski R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel ski, ma te ma ty ka; uwa -
ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie -
go na po zio mie śred nio za awan so wa nym)

 et no lo gia III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do -
wol ny przed miot in ny niż wska za ne; uwa ga: stu dia ad re so wa ne
do osób wrażli wych ar ty stycz nie i spo łecz nie, szcze gól nie tych, któ -
re ak tyw nie bio rą czyn ny udział w fe sti wa lach, prze glądach, wy sta -
wach, kon kur sach ar ty stycz nych bądź na le żą do ko lek ty wów twór -
czych oraz do osób po sia da jących do świad cze nie w wo lon ta ria cie,
dzia łal no ści cha ry ta tyw nej oraz w or ga ni za cjach po za rządo wych)

 Eu ro pe an Le gal Stu dies Ia stu dia w języ ku an giel skim (P lub R
– język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 fil mo znaw stwo i kul tu ra me diów III (P lub R – język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS,
hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ję-
zyk grec ki i kul tu ra an tycz na)

 filo lo gia an giel sko -chińska I (język pol ski P lub R, język an giel -
ski R)

 fi lo lo gia an giel ska III (język pol ski R, język an giel ski R)
 filo lo gia an giel ska IzIIz (P lub R – język pol ski, język an giel ski)
 filo lo gia an giel ska z pe da go gi ką I (P lub R – język pol ski, język

an giel ski); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu
 filo lo gia an giel sko -cel tyc ka I (język pol ski R, język an giel ski R)
 filo lo gia arab ska III (P lub R – język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: filo zo fia, hi sto ria, język pol ski, WOS)
 filo lo gia ger mańska III gru pa z języ kiem nie miec kim od po -

zio mu A1 (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga:
od kan dy da tów wy ma ga na jest zna jo mość języ ka nie miec kie go na po -
zio mie pod sta wo wym A1)

 filo lo gia ger mańska III (P lub R – język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga na jest zna jo mość języ ka
nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym B1)

 filo lo gia ger mańska IzIIz gru pa z języ kiem nie miec kim od po -
zio mu A1+ (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga:
od kan dy da tów wy ma ga na jest zna jo mość języ ka nie miec kie go na po -
zio mie pod sta wo wym A1+)

 filo lo gia hisz pańska III (język pol ski P lub R, język hisz pański R
lub in ny język ob cy no wo żyt ny R)

 filo lo gia kla sycz na III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, WOS)

 filo lo gia ko re ańska III (język pol ski /P lub R/, język an giel ski R
oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny in ny niż an giel ski, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga na jest
zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie go na po zio mie
śred nio za awan so wa nym)

 filo lo gia ko re ańska IwII (język pol ski /P lub R/, język an giel ski
R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, język ob cy
no wo żyt ny in ny niż an giel ski, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga -
na jest zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie śred nio za awan -
so wa nym)

 filo lo gia pol ska III pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – język pol -
ski oraz dwa przed mio ty spo śród: język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria,
WOS, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 filo lo gia pol ska III pro fil prak tycz ny (P lub R – język pol ski oraz
dwa przed mio ty spo śród: język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, 
hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, 
język grec ki i kul tu ra an tycz na); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -
-Ar ty stycz ny w Ka li szu

 filo lo gia pol ska IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy -
pełnie nia li mi tu miejsc)

 filo lo gia pol ska ja ko ob ca III (roz mo wa kom pe ten cyj na pro wa -
dzo na w języ ku pol skim, któ rej ce lem jest zwe ry fiko wa nie umie jęt -
no ści języ ko wych kan dy da ta w za kre sie języ ka pol skie go na po zio -
mie A2, umożli wia jącym efek tyw ne stu dio wa nie na kie run ku filo lo gia
pol ska ja ko ob ca)

 filo lo gia por tu gal ska I (język pol ski P lub R, język ob cy no wo żyt -
ny R)

 filo lo gia ro mańska III (język pol ski P lub R, język fran cu ski R
lub in ny język ob cy no wo żyt ny R)

 bio lo gia III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi-
zy ka i astro no mia lub fizy ka)

 bio lo gia IzIIz (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka,
fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 bio lo gia i zdro wie czło wie ka III (P lub R – język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo -
gra fia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 bio tech no lo gia III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 Cen tral Eu ro pe an and Bal kan Stu dies Ia stu dia w języ ku an -
giel skim (roz mo wa kom pe ten cyj na pro wa dzo na w języ ku an giel skim,
któ rej ce lem jest zwe ry fiko wa nie umie jęt no ści języ ko wych kan dy da -
ta w za kre sie języ ka an giel skie go na po zio mie B2, umożli wia jącym
efek tyw ne stu dio wa nie)

 che mia III spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: ana li ty ka che micz -
na, che mia bio lo gicz na, che mia ko sme tycz na, che mia ma te ria ło -
wa, che mia ogól na, che mia sądo wa, syn te za i ana li za che micz na
(P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: che mia, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo -
gia, geo gra fia)

 che mia III spe cjal ność: na ucza nie che mii i fizy ki (P lub R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia,
fizy ka i astro no mia lub fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 che mia apli ka cyj na I (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka i astro no mia lub fi-
zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia); uwa ga: stu dia 3,5-let nie
pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra

 Che mi stry IaIIa stu dia w języ ku an giel skim; spe cjal ność: 
Ge ne ral Che mi stry (P lub R – język pol ski, język an giel ski oraz je -
den przed miot spo śród: che mia, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, ma -
te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 dia log i do radz two spo łecz ne III (trzy przed mio ty /P lub R/
spo śród: język pol ski, bio lo gia, filo zo fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka,
WOS)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
WOS, hi sto ria, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na IzIIz (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych
III (spraw dzian uzdol nień pla stycz nych: ma lar stwo, ry su nek; uwa -
ga: ne ga tyw ny wy nik spraw dzia nu eli mi nu je kan dy da ta z dal sze go
po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; P lub R – język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); uwa ga: Wy -
dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu; re kru ta cja zo sta nie
prze pro wa dzo na pod wa run kiem uzy ska nia po zwo le nia na utwo -
rze nie kie run ku stu diów.

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej
III (spraw dzian pre dys po zy cji słu cho wych, ma nu al nych, gło so wych
i gry na for te pia nie oraz na in nym do wol nie wy bra nym przez kan dy -
da ta in stru men cie; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik spraw dzia nu eli mi nu je
kan dy da ta z dal sze go po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż
wska za ne); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu;
re kru ta cja zo sta nie prze pro wa dzo na pod wa run kiem uzy ska nia
po zwo le nia na utwo rze nie kie run ku stu diów.

 En glish Lin gu istics: The ories, In ter fa ces, Tech no lo gies Ia
stu dia w języ ku an giel skim (język an giel ski R oraz je den przed miot
/R/ spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, bio lo gia, fizy ka
i astro no mia lub fizy ka)

 En glish Stu dies: Li te ra tu re and Cul tu re Ia stu dia w języ ku
an giel skim (język pol ski R, język an giel ski R)

 et no lin gwi sty ka III spe cjal ność: wiet na mi sty ka (język pol ski P
lub R, język an giel ski R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma -
te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel ski, hi sto ria, geo gra -
fia; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka
nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym)

 et no lin gwi sty ka IzIIz (język pol ski P lub R, język an giel ski R oraz
je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, język ob cy no wo -
żyt ny in ny niż an giel ski, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga na jest
zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie go na po zio mie
śred nio za awan so wa nym)

 et no lin gwi sty ka III (język pol ski P lub R, język an giel ski R oraz
je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język ob cy no -
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 filo lo gia skan dy naw ska III spe cjal ność: filo lo gia nor we ska
(język pol ski P lub R, język ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot
/R/ spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS)

 filo lo gia skan dy naw ska III spe cjal ność: filo lo gia duńska (język
pol ski P lub R, język ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję-
zyk ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS)

 fi lo lo gia wło ska III (język pol ski P lub R, język wło ski R lub in ny
język ob cy no wo żyt ny R)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia bia ło -
ru ska (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia ro syj -
ska – gru pa bez zna jo mo ści języ ka ro syj skie go (P lub R – język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia ro syj -
ska – gru pa ze zna jo mo ścią języ ka ro syj skie go (P lub R – język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga na zna jo -
mość języ ka ro syj skie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia ro syj -
ska z filo lo gią an giel ską (język pol ski P lub R, język an giel ski R)

 fi lo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia ro syj ska
z filo lo gią ukra ińską (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia ro syj -
ska z lin gwi sty ką sto so wa ną (P lub R – język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia ukra -
ińska (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 fi lo lo gia wschod nio sło wiańska III spe cjal ność: filo lo gia ukra -
ińska z filo lo gią an giel ską (język pol ski P lub R, język an giel ski R)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska IzIIz spe cjal ność: filo lo gia ro -
syj ska – gru pa ze zna jo mo ścią języ ka ro syj skie go (P lub R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga na zna -
jo mość języ ka ro syj skie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska IzIIz spe cjal ność: filo lo gia ro -
syj ska – gru pa bez zna jo mo ści języ ka ro syj skie go (P lub R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia wschod nio sło wiańska IzIIz spe cjal ność: filo lo gia
ukra ińska (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gie re gio nów III spe cjal ność: filo lo gia no wo grec ka (język
ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, język mniej szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma -
ga na jest zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie go
na po zio mie śred nio za awan so wa nym)

 filo lo gie re gio nów III spe cjal ność: in do lo gia (język ob cy no wo -
żyt ny R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
język mniej szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest
zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie go na po zio mie
śred nio za awan so wa nym)

 fi lo lo gie re gio nów III spe cjal ność: filo lo gia węgier ska (język
ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, język mniej szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma -
ga na jest zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie go
na po zio mie śred nio za awan so wa nym)

 filo lo gie re gio nów III spe cjal ność: lin gwi sty ka kul tu ro wa – re -
gion eu ro pej ski: bałtyc ki (język ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed -
miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język mniej szo ści na ro do -
wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość języ ka
an giel skie go lub języ ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan -
so wa nym)

 filo lo gie re gio nów III spe cjal ność: lin gwi sty ka kul tu ro wa – re -
gion azja tyc ki: da le ko wschod ni (język ob cy no wo żyt ny R oraz je den
przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język mniej szo ści na -
ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość języ ka an -
giel skie go lub języ ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so -
wa nym)

 filo zo fia III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, filo zo fia, WOS, ma -
te ma ty ka, wie dza o tańcu, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, bio lo gia, che -
mia, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 fi lo zo fia III spe cjal ność: ko mu ni ka cja spo łecz na (P lub R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria,
hi sto ria sztu ki, filo zo fia, WOS, ma te ma ty ka, wie dza o tańcu, geo gra -
fia, hi sto ria mu zy ki, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 fizy ka III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia lub fizy ka, in -
for ma ty ka, che mia)

 hu ma ni sty ka w szko le – po lo ni stycz no -hi sto rycz ne stu dia
na uczy ciel skie III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
do wol ny przed miot in ny niż wska za ne)

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo I (P lub R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za -
ne); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu

 in for ma ty ka III, IzIIz stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ma -
te ma ty ka R oraz je den przed miot /R/ spo śród: in for ma ty ka, che -
mia, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 ja po ni sty ka III, IwII (język pol ski R, język ob cy no wo żyt ny
R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, język mniej szo ści na ro do wej, język re gio nal ny – język
ka szub ski, hi sto ria, geo gra fia, filo zo fia, WOS, hi sto ria sztu ki, hi -
sto ria mu zy ki)

 języ ko znaw stwo i za rządza nie in for ma cją III (język an giel -
ski R, język nie miec ki R oraz je den przed miot /R/ pi sem ny spo śród:
ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny /in ny niż an giel ski i nie miec ki/,
język mniej szo ści na ro do wej, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga -
na jest zna jo mość języ ka an giel skie go lub języ ka nie miec kie go na po -
zio mie śred nio za awan so wa nym)

 ko gni ty wi sty ka III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no -
mia lub fizy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, język re gio nal ny
– ka szub ski)

 ko mu ni ka cja eu ro pej ska III (P lub R – język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, hi sto ria mu zy ki, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te -
ma ty ka); uwa ga: In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej w Gnieźnie

 kul tu ro znaw stwo III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te -
ma ty ka, filo zo fia, WOS, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tańcu)

 Li be ral Arts and Scien ces I stu dia w języ ku pol skim (P lub R
– język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż
wska za ne; roz mo wa kom pe ten cyj na na je den z dwóch zgło szo nych
przez kan dy da ta te ma tów)

 Li be ral Arts and Scien ces Ia stu dia w języ ku an giel skim (P lub
R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż
wska za ne; roz mo wa kom pe ten cyj na na je den z dwóch zgło szo nych
przez kan dy da ta te ma tów; wy ma ga na jest zna jo mość języ ka an giel -
skie go na po zio mie co naj mniej A2)

 lin gwi sty ka sto so wa na III spe cjal ność: lin gwi sty ka kom pu te ro -
wa (język ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /R/ spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, język mniej szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; wy ma ga na jest
zna jo mość an giel skie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/)

 lin gwi sty ka sto so wa na III język an giel ski z nie miec kim
od pod staw (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny; uwa ga:
wy ma ga na jest zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie śred nio
za awan so wa nym /B1/)

 lin gwi sty ka sto so wa na III język nie miec ki z an giel skim (P lub
R – język pol ski, je den przed miot spo śród: język nie miec ki, język ob -
cy no wo żyt ny in ny niż j. nie miec ki; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość
języ ka nie miec kie go i an giel skie go na po zio mie śred nio za awan so -
wa nym /B1/)

 lin gwi sty ka sto so wa na IaIIa stu dia w języ ku an giel skim i nie -
miec kim; spe cjal ność: Ap plied Lin gu istics and In ter cul tu ral Com -
mu ni ca tion /język an giel ski z nie miec kim od pod staw/ (język an -
giel ski R oraz je den przed miot /R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, język
ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel ski, ma te ma ty ka; wy ma ga na jest zna -
jo mość an giel skie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/)

 ma te ma ty ka III, IzII (P lub R – ma te ma ty ka, język ob cy
no wo żyt ny)

 Między ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne
i Spo łecz ne /MISHiS/ III(1. roz mo wa kom pe ten cyj na na je den
z dwóch zgło szo nych przez kan dy da ta te ma tów z za kre su wie dzy hu -
ma ni stycz nej; 2. język pol ski R, język ob cy no wo żyt ny P lub R oraz
je den przed miot /P lub R/ spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria
mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an -
tycz na, WOS, filo zo fia); uwa ga: wy kaz kie run ków i spe cjal no ści,
na któ re przyj mo wa ni są kan dy da ci w try bie MISHiS do stęp ny
na Uczel ni; uwa ga: stu dia pierw sze go stop nia lub jed no li te stu dia
ma gi ster skie w za leżno ści od wy bra ne go kie run ku wio dące go

 mu zy ko lo gia III (P lub R – język pol ski oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria mu zy ki, hi sto ria, ma te ma ty ka)

 na ucza nie bio lo gii i przy ro dy III (P lub R – język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo -
gra fia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 fizy ka III spe cjal ność: na ucza nie fizy ki i che mii (P lub R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: fizy ka i astro no mia lub fizy ka, in for ma ty ka, che mia)

 fizy ka me dycz na III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia lub fizy ka,
in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia)

 geo de zja i kar to gra fia I, Iz (P lub R – język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, fizy ka
i astro no mia lub fizy ka, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie
pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra

 geo gra fia III (P lub R – język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia
lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka)

 geo gra fia III spe cjal no ści: eko lo gia mia sta; hy dro lo gia, me te -
oro lo gia i kli ma to lo gia; geo ana li za spo łecz no -eko no micz na, geo -
-gra fika (P lub R – język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka,
WOS, in for ma ty ka)

 geo gra fia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy peł-
nie nia li mi tu miejsc)

 geo in for ma cja III (P lub R – język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro -
no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro -
wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra

 geo lo gia III stu dia in ży nier skie (P lub R – język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi-
zy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu -
dia 3,5-let nie pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży -
nie ra

 geo lo gia III stu dia li cen cjac kie (P lub R – język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi-
zy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka)

 go spo dar ka i eko no mia w dzie jach I (P lub R – język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne)

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia li cen cjac kie (P lub R – ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo -
gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia in ży nier skie (P lub R – ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo -
gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty -
ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu
za wo do we go in ży nie ra

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia in ży nier skie (P lub R – ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, język pol ski oraz je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS,
in for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzące do uzy ska nia
ty tu łu za wo do we go in ży nie ra; uwa ga: Nad no tec ki In sty tut UAM
w Pi le; re kru ta cja zo sta nie prze pro wa dzo na pod wa run kiem uzy -
ska nia po zwo le nia na utwo rze nie kie run ku stu diów

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia in ży nier skie (P lub R – ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo -
gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka);
uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo -
do we go in ży nie ra; uwa ga: Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach

 go spo dar ka prze strzen na IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów do wy pełnie nia li mi tu miejsc); uwa ga: stu dia 3,5-let -
nie pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra

 go spo dar ka i in ży nie ria wod na I (P lub R – język ob cy no wo -
żyt ny, język pol ski oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia,
ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka);
uwa ga: Nad no tec ki In sty tut UAM w Pi le; uwa ga: stu dia 3,5-let -
nie pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra; re -
kru ta cja zo sta nie prze pro wa dzo na pod wa run kiem uzy ska nia po -
zwo le nia na utwo rze nie kie run ku stu diów

 gro znaw stwo I (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki,
język grec ki i kul tu ra an tycz na, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma -
te ma ty ka, WOS)

 he bra isty ka III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 hi sto ria III spe cjal no ści /wy bór po I se me strze/: ar chi wi sty ka

i za rządza nie do ku men ta cją, na uczy ciel ska, hi sto ria woj sko wo ści,
me die wi sty ka, po li ty ka i me dia w dzie jach (P lub R – język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne)

 hi sto ria sztu ki III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język grec ki i kul tu ra an tycz na, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, wie dza o tańcu)
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 na ucza nie ma te ma ty ki i in for ma ty ki III (P lub R – język ob -
cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka P oraz je den przed miot /R/
spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 ochro na dóbr kul tu ry III (P lub R – język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); uwa ga: Wy -
dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu

 ochro na śro do wi ska III (P lub R – język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia,
ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka)

 pe da go gi ka III spe cjal no ści: do radz two za wo do we i per so nal -
ne, pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza, pe da go gi ka śro do wi -
sko wa i ani ma cja spo łecz no ści lo kal nych, so cjo te ra pia i pro mo cja
zdro wia, re so cja li za cja, edu ka cja me dial na i za jęcia kom pu te ro we
(P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS, che mia,
fizy ka i astro no mia lub fizy ka, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, wie dza o tańcu)

 pe da go gi ka III, IzIIz (P lub R – język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); uwa ga:
Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu

 pe da go gi ka IzIIz spe cjal no ści: do radz two za wo do we i per so -
nal ne, edu ka cja me dial na i za jęcia kom pu te ro we, re so cja li za cja, pe -
da go gi ka śro do wi sko wa i ani ma cja spo łecz no ści lo kal nych, pe da go -
gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza, so cjo te ra pia i pro mo cja zdro wia
(zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS, che mia, fizy ka
i astro no mia lub fizy ka, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki,
wie dza o tańcu)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska -
za ne); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów – do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz (P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska -
za ne); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu

 pe da go gi ka spe cjal na M spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: te ra -
pia pe da go gicz na dzie ci i mło dzie ży z trud no ścia mi w funk cjo no -
wa niu psy cho spo łecz nym, edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł-
no spraw no ścią in te lek tu al ną (P lub R – język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria, ma te -
ma ty ka, in for ma ty ka, WOS, che mia, fizy ka i astro no mia lub fizy ka,
geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, wie dza o tańcu)

 pe da go gi ka spe cjal na M dla kan dy da tów na spe cjal ność lo go -
pe dia (spraw dzian pre dys po zy cji języ ko wych ma jący na ce lu wy klu -
cze nie za bu rzeń mo wy; uwa ga: nie za li cze nie spraw dzia nu eli mi nu je
kan dy da ta z dal sze go po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS, che mia, fizy ka
i astro no mia lub fizy ka, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki,
wie dza o tańcu)

 pe da go gi ka spe cjal na Mz spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: te ra -
pia pe da go gicz na dzie ci i mło dzie ży z trud no ścia mi w funk cjo no -
wa niu psy cho spo łecz nym, edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł-
no spraw no ścią in te lek tu al ną (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów
do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 po li to lo gia III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol ny przed miot in ny niż
wska za ne)

 po li to lo gia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł-
nie nia li mi tu miejsc)

 po lo ni stycz no -filo zo ficz ne stu dia na uczy ciel skie III (P lub
R – język pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród: język ob cy no wo żyt -
ny, filo zo fia, WOS, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 pra ca so cjal na III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, ma te ma ty -
ka, geo gra fia, in for ma ty ka, hi sto ria sztu ki, bio lo gia)

 pra wo M (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 pra wo M (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy pełnie nia li -
mi tu miejsc); uwa ga: wy ma ga ne jest po sia da nie za świad cze nia
o wpi sa niu na kie ru nek Ma gi ster des Rechts na EU Via dri na; stu -
dia pro wa dzo ne wspól nie przez Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu oraz Uni wer sy tet Eu ro pej ski Via dri na we Frank -
fur cie nad Od rą w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach

/pro gram szko ły śred niej/, roz mo wa na te mat zna jo mo ści jed ne go
z do ku men tów wska za nych przez ko mi sję /wy kaz do stęp ny
na Uczel ni/, zna jo mo ści wy da rzeń z ostat nie go ro ku z ży cia Ko ścio -
ła Po wszech ne go i w Pol sce, za gad nień do ty czących ru chu eku me -
nicz ne go, an ga żo wa nia się w dzia łal ność apo stol ską Ko ścio ła przez
kan dy da ta)

 teo lo gia Mz spe cjal ność: ka te che tycz no -pa sto ral na (język pol ski
P lub R; eg za min ust ny: wy po wiedź na wy lo so wa ny te mat z re li gii /pro -
gram szko ły po nad gim na zjal nej/, roz mo wa na te mat zna jo mo ści jed -
ne go z do ku men tów wska za nych przez ko mi sję /wy kaz do stęp ny
na Uczel ni/, zna jo mo ści wy da rzeń z ostat nie go ro ku z ży cia Ko ścio ła
Po wszech ne go i w Pol sce, za gad nień do ty czących ru chu eku me nicz -
ne go, an ga żo wa nia się w dzia łal ność apo stol ską Ko ścio ła przez kan -
dy da ta)

 tur ko lo gia III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 tu ry sty ka i re kre acja III (P lub R – język ob cy no wo żyt ny oraz

je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy ka
i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka)

 tu ry sty ka i re kre acja IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 wie dza o te atrze I (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, wie dza o tańcu, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 wscho do znaw stwo III (P lub R – język pol ski, język ro syj ski lub
in ny język ob cy no wo żyt ny /wyższe prze licz ni ki dla języ ka ro syj skie -
go/ oraz je den do wol ny przed miot in ny niż wska za ne)

 za rządza nie i pra wo w biz ne sie III (P lub R – język an giel ski
oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, hi sto ria,
WOS)

 za rządza nie i pra wo w biz ne sie IzIIz (zło że nie wy ma ga nych
do ku men tów – do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 za rządza nie państwem IIIa (P lub R – język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol -
ny przed miot in ny niż wska za ne)

 za rządza nie państwem IzIIa (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 za rządza nie śro do wi skiem III (P lub R – język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka,
fizy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka)

 za rządza nie w ad mi ni stra cji lo kal nej I (P lub R – język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS,
geo gra fia, ma te ma ty ka); uwa ga: In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej
w Gnieźnie; re kru ta cja zo sta nie prze pro wa dzo na pod wa run kiem
uzy ska nia po zwo le nia na utwo rze nie kie run ku stu diów.

 zin te gro wa ne pla no wa nie roz wo ju I, Iz (P lub R – język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia,
ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia lub fizy ka, WOS, in for ma ty ka);
uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za -
wo do we go in ży nie ra

Uni wer sy tet Rze szow ski
35-959 Rze szów
al. Rej ta na 16c
tel. 17 872 10 00

www.ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/kan dy dat

Dział Re kru ta cji i Ka rier Stu denc kich
35-959 Rze szów, ul. Pi go nia 8, po kój nr 45
(bu dy nek Bi blio te ki UR)
tel. 17 872 11 82, 17 872 14 00
https://pl-pl.fa ce bo ok.com/uniRzeszow
e -ma il: re kru ta cja@ur.edu.pl

 ad mi ni stra cja III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: je den
przed miot spo śród – hi sto ria, WOS, język pol ski; przed mio ty do dat -
ko we: geo gra fia; kry te rium do dat ko we: język ob. cy no wo żyt ny) 

 agro le śnic two I (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty ka; przed -
miot do dat ko wy – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -
ka, geo gra fia, ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo -
żyt ny)

 ana li ty ka me dycz na M (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia i che -
mia, ewen tu al nie ma te ma ty ka lub fizy ka/fizy ka z astro no mią lub in -
for ma ty ka; uwa ga: jed nym z dwóch wy bra nych przed mio tów mu si być
bio lo gia lub che mia; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 pra wo Mz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy pełnie nia li -
mi tu miejsc)

 pra wo eu ro pej skie III (P lub R – język pol ski, język an giel ski
oraz je den przed miot spo śród: język fran cu ski, język nie miec ki, hi -
sto ria, WOS, ma te ma ty ka)

 pro jek to wa nie kul tu ry III (P lub R – język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki,
hi sto ria mu zy ki, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia); uwa ga: In sty tut
Kul tu ry Eu ro pej skiej w Gnieźnie

 psy cho lo gia M (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia lub fi-
zy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, język re gio nal ny – ka szub ski)

 psy cho lo gia Mz (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia lub fi-
zy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, język re gio nal ny – ka szub ski)

 re ży se ria dźwięku I (spraw dzian prak tycz ny: test mu zycz ny
– oce na wrażli wo ści mu zycz nej /po czu cie ryt mu, wy so ko ści, gło śno -
ści itp./, osłu cha nie z mu zy ką kla sycz ną i po pu lar ną /roz ryw ko wą/;
wy ma ga na umie jęt ność gło so we go od two rze nia frag men tu pro stej
me lo dii; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik te stu mu zycz ne go eli mi nu je z dal -
sze go po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; P lub R – język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia
lub fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia)

 si no lo gia III (język pol ski R, język ob cy no wo żyt ny R oraz je den
przed miot /P lub R/ spo śród: język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
mniej szo ści na ro do wej, język re gio nal ny – język ka szub ski, hi sto ria,
geo gra fia, filo zo fia, WOS, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki)

 so cjo lo gia III (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, ma te ma ty ka, geo -
gra fia, in for ma ty ka, hi sto ria sztu ki, bio lo gia)

 sto sun ki między na ro do we III (P lub R – język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol -
ny przed miot in ny niż wska za ne)

 sto sun ki między na ro do we IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku -
men tów do wy pełnie nia li mi tu miejsc)

 sto sun ki między na ro do we IaIIa stu dia w języ ku an giel skim
(P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: WOS, hi sto ria, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne;
spraw dzian zna jo mo ści języ ka an giel skie go ma jący na ce lu po twier -
dze nie zna jo mo ści języ ka an giel skie go na po zio mie umożli wia jącym
ak tyw ne stu dio wa nie)

 stu dia ni der lan dy stycz ne III (język pol ski P lub R oraz język
an giel ski R lub język nie miec ki R)

 stu dia o Pol sce I (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł-
nie nia li mi tu miejsc; wy ma ga na zna jo mość języ ka pol skie go na po -
zio mie A1); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne wspól nie przez Uni wer -
sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu i Uni wer sy tet Eu ro pej ski
Via dri na we Frank fur cie nad Od rą w Col le gium Po lo ni cum 
w Słu bi cach

 stu dia sla wi stycz ne III spe cjal no ści: stu dia bułga ry stycz ne, 
stu dia kro aty stycz ne, stu dia ser bi stycz ne, stu dia bo he mi stycz ne
(P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 stu dia śród ziem no mor skie III (P lub R – język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, geo gra fia, hi sto ria,
WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki)

 tech no lo gie in for ma tycz ne I (P lub R – język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te ma -
ty ka); uwa ga: Nad no tec ki In sty tut UAM w Pi le; uwa ga: stu dia 3,5-
let nie pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra 

 tech no lo gie kom pu te ro we I (P lub R – język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fizy ka i astro -
no mia lub fizy ka, in for ma ty ka, che mia); uwa ga: stu dia 3,5-let nie
pro wa dzące do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra

 teo lo gia M spe cjal ność: ka płańska (język pol ski P lub R; eg za min
ust ny: wy po wiedź na wy lo so wa ny te mat z re li gii /pro gram szko ły
śred niej/, roz mo wa na te mat zna jo mo ści jed ne go z do ku men tów
wska za nych przez ko mi sję /wy kaz do stęp ny na Uczel ni/, zna jo mo ści
wy da rzeń z ostat nie go ro ku z ży cia Ko ścio ła Po wszech ne go i w Pol -
sce, za gad nień do ty czących ru chu eku me nicz ne go, an ga żo wa nia się
w dzia łal ność apo stol ską Ko ścio ła przez kan dy da ta); uwa ga: ko -
niecz nym wa run kiem przy jęcia na stu dia jest po zy tyw na opi nia co
do przy jęcia kan dy da ta przez jed no z se mi na riów du chow nych
funk cjo nu jących w ra mach Wy dzia łu

 teo lo gia M spe cjal ność: ka te che tycz no -pa sto ral na (język pol ski
P lub R; eg za min ust ny: wy po wiedź na wy lo so wa ny te mat z re li gii
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 ar che olo gia III (przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski; przed miot
do dat ko wy – je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia; kry te rium
do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, InIIn (przed mio ty obo wiąz -
ko we: ma te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: – je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka; uwa ga:
ma te ma ty ka mo że być wska za na tyl ko raz; kry te rium do dat ko we:
język ob cy no wo żyt ny lub wy ni ki eg za mi nu po twier dza jące go kwa -
li fika cje w za wo dzie tech nik ar chi tek tu ry kra jo bra zu; oce na zło -
żo nych prac: tecz ka 10 ry sun ków w do wol nej tech ni ce, for ma tu
A -3, przed sta wia jących: kra jo braz otwar ty, sta rą i no wą ar chi tek -
tu rę oraz wnętrza par ków i ogro dów/w do wol nej pro por cji/; ry sun -
ki na le ży zło żyć w tecz ce for ma tu A -3)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn (przed mio ty obo -
wiąz ko we: język pol ski; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka; kry te rium do dat -
ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 bio lo gia III (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, geo gra fia, fizy ka; przed mio ty do dat ko we: ma te ma -
ty ka i/lub język ob cy; kry te rium do dat ko we: język pol ski)

 bio tech no lo gia III (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia lub che -
mia lub bio lo gia lub che mia na po zio mie pod sta wo wym lub roz sze -
rzo nym z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go i wy ni ki eg za mi nu
lub eg za mi nów po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie lub eg za -
mi nów za wo do wych tech nik ana li tyk; przed miot do dat ko wy: ma te -
ma ty ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy)

 die te ty ka III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we 
– je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka z astro no mią,
ma te ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka ja ko przed miot do dat ko wy mo -
że być bra na pod uwa gę w po ste po wa niu re kru ta cyj nym tyl ko
w przy pad ku, gdy bio lo gia jest przed mio tem obo wiąz ko wym; kry -
te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (przed mio ty
obo wiąz ko we: język pol ski; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot
spo śród: WOS, hi sto ria, geo gra fia, pod sta wy przed siębior czo ści, re li -
gia/ety ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej
III (przed miot obo wiąz ko wy – je den przed miot wska za ny przez
kan dy da ta zda wa ny na po zio mie pod sta wo wym z części pi sem nej;
kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny; spraw dzian prak tycz -
ny: dys po zy cje słu cho we, gło so we, ma nu al ne, gra na in stru men cie
/szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio w za łącz ni ku do uchwa ły re -
kru ta cyj nej/)

 eko no mia III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty -
ka; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, język ob cy; kry te rium do dat ko we: ję-
zyk pol ski)

 elek tro ra dio lo gia I (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia; przed mio -
ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka z astro -
no mią, ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia an giel ska III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ję-
zyk an giel ski; kry te rium do dat ko we: język pol ski)

 filo lo gia ger mańska III (przed miot obo wiąz ko wy: język nie miec -
ki – dla kan dy da tów z za awan so wa ną zna jo mo ścią języ ka nie miec -
kie go lub in ny język ob cy no wo żyt ny – dla kan dy da tów bez zna jo mo -
ści języ ka nie miec kie go P lub R; przed miot do dat ko wy: dru gi język
ob cy no wo żyt ny R; kry te rium do dat ko we: język pol ski)

 fi lo lo gia pol ska III (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski; przed -
mio ty do dat ko we: hi sto ria; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo -
żyt ny)

 filo lo gia ro syj ska III (przed mio ty obo wiąz ko we: język ob cy no -
wo żyt ny; przed miot do dat ko wy: język pol ski; kry te rium do dat ko we:
in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze wska za ny przez kan dy da ta)

 filo zo fia III (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski, ma te ma ty -
ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy)

 finan se i ra chun ko wość III, InIIn (przed mio ty obo wiąz -
ko we: ma te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, język ob cy; kry -
te rium do dat ko we: język pol ski)

 fizjo te ra pia M, Mn (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia; przed -
mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy -
ka z astro no mią, ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy
no wo żyt ny)

 gra fika M (pod sta wą przy stąpie nia do po stępo wa nia kwa li fika cyj -
ne go jest po sia da nie świa dec twa ma tu ral ne go lub in ne go do ku men -
tu upraw nia jące go do pod jęcia jed no li tych stu diów ma gi ster skich; 
eg za min wstęp ny: 1. port fo lio – zło że nie dro gą elek tro nicz ną port -

 lo gi sty ka w sek to rze rol no -spo żyw czym III (przed mio ty
obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, fizy ka, geo gra fia; kry te rium do dat ko we: przed miot wska za ny
przez kan dy da ta)

 lo go pe dia z na ucza niem języ ka pol skie go ja ko ob ce go I
(przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski; roz mo wa kwa li fika cyj -
na spraw dza jąca pre dys po zy cje kan dy da ta do wy ko ny wa nia za wo du
lo go pe dy: mo to ry ka na rządów ar ty ku la cyj nych, wy ra zi stość i pra wi -
dło wość ar ty ku la cji, wy dol ność gło so wa, tem po i płyn ność mó wie nia,
słuch fizycz ny oraz fo ne ma tycz ny; uwa ga: ne ga tyw na oce na z jed ne -
go z ww. ele men tów wy klu cza kan dy da ta z dal sze go po stępo wa nia
re kru ta cyj ne go; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 ma te ma ty ka III (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty ka; kry te -
rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 me cha tro ni ka III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te -
ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: in for ma ty ka lub fizy ka; kry te rium
do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 na uki o ro dzi nie I (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski; przed -
mio ty do dat ko we: język ob cy; kry te rium do dat ko we: ma te ma ty ka)

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we
– je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fizy ka
z astro no mią lub fizy ka; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot
spo śród: bio lo gia, geo gra fia, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka, WOS – pod uwa gę bra ny jest ten przed miot, któ ry nie
zo stał wska za ny ja ko przed miot obo wiąz ko wy; kry te rium do dat -
ko we: przed miot, któ ry nie zo stał wska za ny ja ko przed miot obo -
wiąz ko wy i przed miot do dat ko wy)

 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III,
InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, geo gra fia, che mia, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią lub fi-
zy ka; przed mio ty do dat ko we: język pol ski; kry te rium do dat ko we:
język ob cy no wo żyt ny)

 pe da go gi ka III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol -
ski; przed mio ty do dat ko we: język ob cy; kry te rium do dat ko we: ma -
te ma ty ka)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn
(przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski; przed mio ty do dat ko we:
język ob cy; kry te rium do dat ko we: ma te ma ty ka)

 pe da go gi ka spe cjal na M (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski;
przed mio ty do dat ko we: język ob cy; kry te rium do dat ko we: ma te ma -
ty ka)

 pie lęgniar stwo III (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia; przed -
mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka/fizy ka
z astro no mią, ma te ma ty ka, geo gra fia; kry te rium do dat ko we: język
ob cy no wo żyt ny)

 po li to lo gia III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol -
ski; przed miot do dat ko wy – je den przed miot spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy no -
wo żyt ny)

 po łożnic two III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia;
przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: che mia, fizy -
ka/fizy ka z astro no mią, ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: język
ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia I stop nia nie sta cjo nar ne tzw.
stu dia po mo sto we – ścieżka B

 pra ca so cjal na III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: język
pol ski oraz język ob cy no wo żyt ny; przed miot do dat ko wy: WOS;
kry te rium do dat ko we: bio lo gia /oce na uzy ska na ze świa dec twa
ukończe nia szko ły śred niej/)

 pra wo M, Mn (przed mio ty obo wiąz ko we: hi sto ria lub WOS /P/
lub język pol ski /R/; przed mio ty do dat ko we: geo gra fia; kry te rium
do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 ra tow nic two me dycz ne I, In (przed mio ty obo wiąz ko we: bio -
lo gia P lub R al bo ma te ma ty ka P; przed mio ty do dat ko we: che mia,
fizy ka/fizy ka z astro no mią P lub R al bo ma te ma ty ka R al bo ma te -
ma ty ka P /gdy kan dy dat zda wał bio lo gię/; kry te rium do dat ko we:
język ob cy no wo żyt ny)

 rol nic two III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den
przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, che mia, ma te ma ty ka, fi-
zy ka z astro no mią lub fizy ka; przed mio ty do dat ko we: język pol -
ski; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 so cjo lo gia III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski
oraz język ob cy no wo żyt ny; przed miot do dat ko wy: WOS; kry te -
rium do dat ko we: hi sto ria)

 sto sun ki między na ro do we I, In (przed mio ty obo wiąz ko we:
język pol ski; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród:
geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

fo lio w for mie ka ta lo gu z fo to gra fia mi min. 20 prac z różnych dzie -
dzin ar ty stycz nych /ma lar stwo, ry su nek, rzeźba, fo to gra fia, film, ani -
ma cja, gra fika ar ty stycz na i pro jek to wa i in ne/; 2. roz mo wa kwa li fi-
ka cyj na na te mat wła snej twór czo ści i zre ali zo wa nych pro jek tów
ar ty stycz nych w od nie sie niu do wie dzy z za kre su sztu ki i kul tu ry zo -
sta nie prze pro wa dzo na zdal nie w for mie wi de okon fe ren cji na wy bra -
nej plat for mie ko mu ni ka cji in ter ne to wej; uwa ga: wa run kiem przy ję-
cia port fo lio do oce ny przez CKR jest pod pi sa nie oświad cze nia
o au tor stwie prze sła nych prac; kry te rium do dat ko we: język ob cy)

 hi sto ria III (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski; przed miot do -
dat ko wy – je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia; kry -
te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 in for ma ty ka III (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty ka; przed -
mio ty do dat ko we: in for ma ty ka lub wy ni ki eg za mi nu pi sem ne go po -
twier dza jące go kwa li fika cje w za wo dzie w za kre sie pro gra mo wa nia,
two rze nia i ad mi ni stro wa nia stro na mi in ter ne to wy mi i ba za mi da -
nych /EE. 09/ lub wy ni ki eg za mi nu pi sem ne go po twier dza jące go kwa -
li fika cje za wo do we w za kre sie two rze nia i ad mi ni stro wa nia stro na -
mi i apli ka cja mi in ter ne to wy mi oraz ba za mi da nych /INF. 03/ al bo
pro jek to wa nia, pro gra mo wa nie i te sto wa nie apli ka cji /INF. 04/; kry -
te rium do dat ko we: język an giel ski)

 in for ma ty ka i eko no me tria I (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te -
ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: in for ma ty ka; kry te rium do dat ko we:
język ob cy no wo żyt ny)

 in stru men ta li sty ka I spe cjal no ści: gra na for te pia nie, gra na or -
ga nach, gra na akor de onie, gra na gi ta rze (przed miot obo wiąz ko wy:
je den przed miot z naj wyższą punk ta cją na poz. pod sta wo wym /pi -
sem ny/ z wy ka zu obo wiąz ko wych przed mio tów ma tu ral nych; spraw -
dzian prak tycz ny: gra na in stru men cie, dys po zy cje słu cho we, czy ta -
nie nut a’vi sta, eg za min klau zu ro wy /szcze gó ło we in for ma cje
bez po śred nio w za łącz ni ku do uchwa ły re kru ta cyj nej/; kry te rium do -
dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te -
ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: – je den przed miot spo śród: fizy ka,
che mia, in for ma ty ka; kry te rium do dat ko we: język ob cy)

 jazz i mu zy ka roz ryw ko wa III (pod sta wą przy stąpie nia do po -
stępo wa nia kwa li fika cyj ne go jest po sia da nie świa dec twa ma tu ral ne -
go; spe cjal ność: wy ko naw stwo in stru men tal ne /trąb ka, sak so fon, flet,
pu zon, skrzyp ce, gi ta ra, gi ta ra ba so wa, kon tra bas, for te pian, per ku -
sja/ spraw dzian prak tycz ny: dys po zy cje słu cho we, eg za min z in stru -
men tu roz mo wa kwa li fika cyj na; kry te rium do dat ko we: licz ba punk -
tów uzy ska na z eg za mi nu spe cjal no ścio we go /szcze gó ło we in for ma cje
bez po śred nio w za łącz ni ku do uchwa ły re kru ta cyj nej/)

 jazz i mu zy ka roz ryw ko wa III (pod sta wą przy stąpie nia do po -
stępo wa nia kwa li fika cyj ne go jest po sia da nie świa dec twa ma tu ral ne -
go; spe cjal ność: wy ko naw stwo wo kal ne; spraw dzian prak tycz ny: 
dys po zy cje słu cho we, eg za min wo kal ny, roz mo wa kwa li fika cyj -
na z wie dzy ogól nej z za kre su mu zy ki, w tym mu zy ki jaz zo wej i roz -
ryw ko wej; kry te rium do dat ko we: licz ba punk tów uzy ska na z eg za -
mi nu spe cjal no ścio we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio
w za łącz ni ku do uchwa ły re kru ta cyj nej/)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia
R oraz je den przed miot spo śród: che mia R, fizy ka/fizy ka z astro -
no mią R, ma te ma ty ka R; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo -
żyt ny P lub R)

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w języ ku an giel skim (przed mio ty
obo wiąz ko we: bio lo gia lub che mia P lub R; przed mio ty do dat ko we
– je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka/fizy ka z astro no mią,
in ny po krew ny przed miot P lub R; kry te rium do dat ko we: język ob cy
no wo żyt ny; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel -
skie go na po zio mie mi ni mum B2; roz mo wa kwa li fika cyj na w języ ku
an giel skim ma jąca na ce lu spraw dze nie zna jo mo ści spe cja li stycz ne -
go słow nic twa z za kre su przed mio tów bra nych pod uwa gę w po ste -
po wa niu re kru ta cyj nym i ele men tar ne go słow nic twa me dycz ne go
oraz oce nę mo ty wa cji do stu dio wa nia me dy cy ny); uwa ga: stu dia od -
płat ne

 ko mu ni ka cja między kul tu ro wa III (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści – wy ni ki obo wiąz ko wych przed mio tów zda wa nych przez kan -
dy da ta na eg za mi nie ma tu ral nym z części pi sem nej na po zio mie
/część pi sem na P i R/; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny) 

 kul tu ro znaw stwo III (przed mio ty obo wiąz ko we: język pol ski;
przed miot do dat ko wy – je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS,
geo gra fia; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 lin gwi sty ka sto so wa na III (przed miot obo wiąz ko wy: język an -
giel ski; przed miot do dat ko wy: język nie miec ki; kry te rium do dat ko -
we: język pol ski; uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czące za sad re -
kru ta cji i in nych możli wo ści kwa li fika cji do stęp ne są w za łącz ni ku
do uchwa ły re kru ta cyj nej)
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 sys te my dia gno stycz ne w me dy cy nie I stu dia in ży nier skie
(przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka,
fizy ka, bio lo gia lub wy ni ki eg za mi nu lub eg za mi nów po twier dza jących
kwa li fika cje w za wo dzie lub eg za mi nów za wo do wych w za kre sie: elek -
tro nik, me cha tro nik, pro te tyk słu chu, tech nik elek tro ni ki i in for ma ty -
ki me dycz nej, tech nik elek tro ra dio log, tech nik sze ro ko pa smo wej ko -
mu ni ka cji elek tro nicz nej; przed mio ty do dat ko we: che mia lub wy ni ki
eg za mi nu lub eg za mi nów po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie
lub eg za mi nów za wo do wych w za kre sie: elek tro nik, me cha tro nik, pro -
te tyk słu chu, tech nik elek tro ni ki i in for ma ty ki me dycz nej, tech nik
elek tro ra dio log, tech nik sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji elek tro nicz -
nej; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 sztu ki wi zu al ne III (pod sta wą przy stąpie nia do po stępo wa nia
kwa li fika cyj ne go jest po sia da nie świa dec twa ma tu ral ne go lub in ne -
go do ku men tu upraw nia jące go do pod jęcia jed no li tych stu diów ma -
gi ster skich; eg za min wstęp ny: 1. port fo lio – zło że nie dro gą elek tro -
nicz ną port fo lio w for mie ka ta lo gu z fo to gra fia mi min. 20 prac
z różnych dzie dzin ar ty stycz nych /ma lar stwo, ry su nek, rzeźba, fo to -
gra fia, film, ani ma cja, gra fika ar ty stycz na i pro jek to wa i in ne/; 2. roz -
mo wa kwa li fika cyj na na te mat wła snej twór czo ści i zre ali zo wa nych
pro jek tów ar ty stycz nych w od nie sie niu do wie dzy z za kre su sztu ki
i kul tu ry zo sta nie prze pro wa dzo na zdal nie w for mie wi de okon fe ren -
cji na wy bra nej plat for mie ko mu ni ka cji in ter ne to wej; uwa ga: wa run -
kiem przy jęcia port fo lio do oce ny przez CKR jest pod pi sa nie oświad -
cze nia o au tor stwie prze sła nych prac; kry te rium do dat ko we: język
ob cy)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn
stu dia in ży nier skie (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią lub
fizy ka; przed mio ty do dat ko we: język ob cy lub wy ni ki eg za mi nu lub
eg za mi nów po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie lub eg za -
mi nów za wo do wych /tech nik ży wie nia i usług ga stro no micz nych,
tech nik usług kel ner skich, tech nik prze twór stwa mle czar skie go,
tech nik tech no lo gii żyw no ści/; kry te rium do dat ko we: język pol ski)

 tu ry sty ka hi sto rycz na i kul tu ro wa III (przed mio ty obo wiąz -
ko we: język pol ski; przed miot do dat ko wy – je den przed miot spo śród:
hi sto ria, WOS, geo gra fia; kry te rium do dat ko we: język ob cy no wo żyt ny)

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we:
język pol ski; kry te rium do dat ko we: geo gra fia – oce na na świa dec -
twie ukończe nia szko ły śred niej; w pro ce sie re kru ta cji kan dy dat
mo że uzy skać do dat ko we punk ty po przed ło że niu udo ku men to wa -
nych osiągnięć: pi lot wy cie czek, prze wod nik tu ry stycz ny, ra tow nik
WOPR, GOPR, TOPR, upraw nie nia tu ry stycz ne oraz in ne z za kre -
su kul tu ry fizycz nej)

 wy cho wa nie fizycz ne III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko -
we: język pol ski; kry te rium do dat ko we: bio lo gia; eg za min wstęp -
ny spraw dza jący spraw ność fizycz ną – wie lo stop nio wy bieg wa ha -
dło wy lub bie ga nie; uwa ga: w pro ce sie re kru ta cji kan dy dat mo że
uzy skać do dat ko we punk ty po przed ło że niu udo ku men to wa nych
osiągnięć; /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio w za łącz ni ku do
uchwa ły re kru ta cyj nej/)

 zdro wie pu blicz ne III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we:
bio lo gia lub ma te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: che mia lub fi-
zy ka/fizy ka z astro no mią lub ma te ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka
ja ko przed miot do dat ko wy mo że być bra na pod uwa gę w po ste -
po wa niu re kru ta cyj nym tyl ko w przy pad ku kie dy bio lo gia jest
przed mio tem obo wiąz ko wym; kry te rium do dat ko we: język ob cy
no wo żyt ny)

no wo żyt ny lub in for ma ty ka; 3. je den przed miot spo śród: język pol -
ski, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka)

 lo gi sty ka III, InIIn spe cjal no ści: lo gi sty ka w biz ne sie; pro -
jek to wa nie i eks plo ata cja sys te mów ma ga zy no wych; trans port
między na ro do wy (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka i astro -
no mia/fizy ka, che mia, bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny)

 lo gi sty ka III, InIIn stu dia in ży nier skie; spe cjal no ści: in ży -
nie ria sys te mów ener ge tycz nych; in ży nie ria sys te mów lo gi -
stycz nych; in ży nie ria trans por tu lądo we go (1. je den przed miot
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. język ob cy no -
wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS,
in for ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia, bio lo gia, język
ob cy no wo żyt ny)

 przed siębior czość i in we sty cje I spe cjal no ści: in no wa cje
w przed siębior stwie; in we sty cje w przed siębior stwie (1. je den
przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. język
ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
WOS, in for ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, bio lo gia, che mia, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn spe cjal no ści: in struk tor
re kre acji ru cho wej; me ne dżer tu ry sty ki; or ga ni za tor even tów
spor to wych i tu ry stycz nych; or ga ni za tor tu ry sty ki i po dró ży 
(1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, język pol ski, WOS, hi sto -
ria; 2. je den przed miot spo śród: język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia,
in for ma ty ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 3. je den przed miot spo śród:
che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, język ob -
cy no wo żyt ny)

 za rządza nie III, InIIn (1. je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. je -
den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi-
zy ka i astro no mia/fizy ka, bio lo gia, che mia, język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie od na wial ny mi źró dła mi ener gii I (1. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka;
2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny)

Wy dział Hu ma ni stycz ny
 ar che olo gia III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria

sztu ki, WOS, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. język
pol ski)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I spe cjal no ści:
dzien ni kar stwo in ter ne to we; kry ty ka i pu bli cy sty ka kul tu ral na;
mo de lo wa nie ko mu ni ka cji; pu blic re la tions, sztu ka re por ta żu 
(1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. hi sto ria lub WOS)

 filo lo gia an giel ska III, InIIn spe cjal no ści: kształce nie
trans la tor skie, na uczy ciel ska (1. język an giel ski; 2. język pol ski;
3. przed miot do wol ny)

 filo lo gia ger mańska III, InIIn spe cjal no ści: język nie miec -
ki w go spo dar ce i biz ne sie; kształce nie trans la tor skie; kształce -
nie na uczy ciel skie /tyl ko sta cjo nar ne/ (1. język nie miec ki; 2. ję-
zyk pol ski; 3. przed miot do wol ny)

 fi lo lo gia ger mańska z do dat ko wym języ kiem ob cym I spe -
cjal no ści: język an giel ski z ele men ta mi wie dzy o kra jach an glo -
języcz nych; język chiński z ele men ta mi wie dzy o Chi nach; język
fran cu ski z ele men ta mi wie dzy o Fran cji; język hisz pański z ele -
men ta mi wie dzy o Hisz pa nii; język ro syj ski z ele men ta mi wie -
dzy o Ro sji; język szwedz ki z ele men ta mi wie dzy o Szwe cji; ję-
zyk wło ski z ele men ta mi wie dzy o Wło szech (1. język ob cy
no wo żyt ny; 2. język pol ski; 3. przed miot do wol ny); uwa ga: stu dia
są re ali zo wa ne w sys te mie za jęć po po łu dnio wych

 fi lo lo gia hisz pańska III, InIIn spe cjal no ści: trans la tor ska;
tu ry stycz no -biz ne so wa (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt -
ny; 3. przed miot do wol ny)

 filo lo gia nor we ska I spe cjal no ści: język nor we ski w kul tu rze
i biz ne sie; trans la tor ska (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny;
3. przed miot do wol ny)

 filo lo gia pol ska III spe cjal no ści: edy tor sko -wy daw ni cza; kry -
tycz no li te rac ka; na uczy ciel ska (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo -
żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, filo zo fia, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, wie dza o kul tu rze, hi sto ria sztu ki)

 filo lo gia ro mańska z języ kiem ob cym do wy bo ru I spe cjal -
no ści: na uczy ciel ska w za kre sie języ ka fran cu skie go; trans la tor ska
z języ ka fran cu skie go (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. język pol ski;
3. przed miot do wol ny)

 filo lo gia ro syj ska z do dat ko wym języ kiem ob cym I spe cjal -
no ści: język an giel ski z ele men ta mi wie dzy o kra jach an glo języcz -
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Wy dział Eko no mii, Fi nan sów i Za rządza nia
 bran ding miast i re gio nów III, InIIn spe cjal no ści: kre -

owa nie ma rek lo kal nych; pro mo cja miast i re gio nów (1. je den
przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, WOS, hi sto ria; 2. je -
den przed miot spo śród: in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, geo -
gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia; 3. je den przed miot spo śród: język
ob cy no wo żyt ny, in for ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia,
filo zo fia)

 Bu si ness Ma na ge ment IaIIa stu dia w języ ku an giel skim 
(1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, WOS, hi sto ria, ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny;
kan dy da ci mu szą po sia dać zna jo mość języ ka an giel skie go w stop niu
umożli wia jącym stu dio wa nie w tym języ ku)

 Eco no mics and IT Ap pli ca tions Ia stu dia w języ ku an giel skim
(1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka,
WOS; 2. język an giel ski; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, 
hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, bio lo gia, 
che mia, język ob cy no wo żyt ny)

 eko no mia III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk go spo dar czy;
eko no mia me ne dżer ska (1. je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. je -
den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka,
fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, bio lo gia, che mia, język ob cy no wo -
żyt ny)

 eko no micz no -praw ny III spe cjal no ści: sek tor pry wat ny; sek -
tor pu blicz ny (1. je den przed miot spo śród: język pol ski lub język
mniej szo ści na ro do wej – język bia ło ru ski, język li tew ski, język ukra -
iński; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, filo zo fia,
WOS, geo gra fia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 finan se i ra chun ko wość III, InIIn spe cjal no ści: do radz -
two finan so we i ban ko wość; finan se przed siębior stwa i po dat -
ki; ra chun ko wość i spra woz daw czość finan so wa; tech no lo gie
cy fro we w finan sach (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. je den
przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fizy ka
i astro no mia/fizy ka, che mia, bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny)

 go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi I (1. je den przed miot spo śród:
geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny; 2. język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 go spo dar ka prze strzen na I stu dia in ży nier skie spe cjal no ści:
ana li tyk da nych prze strzen nych; ko or dy na tor lo kal nych pro jek -
tów in we sty cyj nych (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: język ob cy
no wo żyt ny, geo gra fia, in for ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia; 3. je den przed -
miot spo śród: che mia, filo zo fia, język ob cy no wo żyt ny, fizy ka i astro -
no mia/fizy ka, in for ma ty ka)

 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn spe cjal no ści: ana li -
tyk biz ne so wy IT; ana li tyk da nych – da ta scien ce (1. je den przed -
miot spo śród: in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty -
ka; 2. język an giel ski; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, WOS, fizy ka i astro no mia/fizy ka, bio lo gia, che mia, język
ob cy no wo żyt ny, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 in for ma ty ka w biz ne sie III (1. je den przed miot spo śród: in for -
ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, ma te ma ty ka; 2. język an giel -
ski; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, bio lo gia,
che mia, język ob cy no wo żyt ny)

 in no wa cyj na go spo dar ka miej ska III (1. je den przed miot spo -
śród: język pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy
no wo żyt ny, język mniej szo ści na ro do wej: język bia ło ru ski, język 
li tew ski, język ukra iński; 2. je den przed miot spo śród: język pol ski,
ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, język
mniej szo ści na ro do wej – język bia ło ru ski, język li tew ski, język ukra -
iński; 3. je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria sztu ki, geo gra fia,
in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, bio lo gia)

 ko mu ni ka cja i psy cho lo gia w biz ne sie III (1. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka; 2 język ob cy
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nych, język chiński z ele men ta mi wie dzy o Chi nach, język fran -
cu ski z ele men ta mi wie dzy o Fran cji, język hisz pański z ele men -
ta mi wie dzy o Hisz pa nii, język nie miec ki z ele men ta mi wie dzy
o Niem czech, język szwedz ki z ele men ta mi wie dzy o Szwe cji,
język wło ski z ele men ta mi wie dzy o Wło szech (1. język ob cy no -
wo żyt ny; 2. język pol ski; 3. przed miot do wol ny)

 filo zo fia III (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. je den
przed miot spo śród: filo zo fia, hi sto ria, bio lo gia, fizy ka i astro no mia/fi-
zy ka, ma te ma ty ka, WOS, hi sto ria sztu ki, che mia)

 Glo bal Com mu ni ca tion Ia stu dia w języ ku an giel skim (1. język
an giel ski; 2. język pol ski lub ma te ma ty ka; 3. je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, bio lo gia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, WOS,
język ob cy no wo żyt ny)

 hi sto ria III spe cjal no ści: ar chi wi stycz na; na uczy ciel ska (1. je den
przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia; 2. ję-
zyk ob cy no wo żyt ny; 3. język pol ski)

 ita lia ni sty ka z ele men ta mi stu diów nad chrze ści jaństwem
III (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny)

 ko gni ty wi sty ka ko mu ni ka cji III (1. język pol ski; 2. język ob cy
no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: filo zo fia, in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo -
gra fia, che mia)

 lin gwi sty ka dla biz ne su – tłu ma cze nia ro syj sko -pol sko -nie -
miec kie I (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 me dia i cy wi li za cja I spe cjal no ści: ar chi wi stycz na; pu blic re la -
tions w me diach współcze snych (1. je den przed miot spo śród: hi -
sto ria, WOS, geo gra fia, hi sto ria sztu ki; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3.
język pol ski)

 po lo ni stycz no -ger ma ni stycz ne wspól ne stu dia na uczy ciel -
skie I spe cjal no ści: kształce nia na uczy ciel skie w za kre sie na ucza -
nia języ ka pol skie go / języ ka nie miec kie go ja ko oj czy ste go i ob ce -
go (1. język nie miec ki R; 2. język pol ski R; al go rytm
po dzie lo ny 50/50; kan dy da ci z licz bą punk tów 0 w da nej gru pie nie
będą przy jęci na stu dia; kry te rium kwa li fika cji dla cu dzo ziem ców:
wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go lub cer ty fika ty zna jo mo ści języ ka nie -
miec kie go i pol skie go na po zio mie mi ni mum B2)

 sto sun ki między na ro do we III spe cjal no ści: dy plo ma cja i służ-
ba za gra nicz na; stu dia po za eu ro pej skie; Eu ro pa w sto sun kach 
między na ro do wych; re la cje trans atlan tyc kie (1. je den przed miot
spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, hi sto ria sztu ki; 2. język ob cy 
no wo żyt ny; 3. język pol ski)

 stu dia nad woj ną i woj sko wo ścią III (1. je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, hi sto ria sztu ki; 2. język ob cy no wo -
żyt ny; 3. język pol ski)

 stu dia pi sar skie III (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny;
3. przed miot do wol ny); uwa ga: stu dia są re ali zo wa ne w sys te mie
za jęć po po łu dnio wych

Wy dział Kul tu ry Fi zycz nej i Zdro wia
 dia gno sty ka spor to wa III, InII (1. je den przed miot 

spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy -
ka; 2. je den przed miot spo śród: język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. język pol ski lub WOS; uwa ga:
zdol ność do pod jęcia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze -
niem le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy)

 wy cho wa nie fizycz ne III, InIIn spe cjal ność: na uczy ciel ska
(eg za min spraw no ścio wy z pły wa nia; uwa ga: nie za li cze nie eg za mi -
nu spraw no ścio we go dys kwa li fiku je kan dy da ta z dal sze go po stępo -
wa nia kwa li fika cyj ne go; 1. je den przed miot spo śród: język pol ski,
bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, język ob cy no wo żyt -
ny; 2. je den przed miot spo śród: język ob cy no wo żyt ny, bio lo gia,
che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, WOS; 3. je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, hi sto ria; uwa ga: zdol -
ność do pod jęcia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem
le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy)

 zdro wie pu blicz ne III, InIIn spe cjal ność: pro mo cja zdro wia
(1. je den przed miot spo śród: język pol ski, bio lo gia, che mia, fizy ka
i astro no mia/fizy ka; 2. je den przed miot spo śród: język ob cy no wo żyt -
ny, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka; 3. je den przed miot
spo śród: język ob cy no wo żyt ny, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka)

Wy dział Na uk Spo łecz nych
 ani ma cja kul tu ry III (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny;

3. przed miot do wol ny)
 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn spe cjal no ści: bez -

pie czeństwo państwa; woj sko wość i bez pie czeństwo mi li tar ne
(1. język ob cy no wo żyt ny; 2. język pol ski; 3. przed miot do wol ny)

fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia; 2. je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty -
ka; 3. je den przed miot spo śród: hi sto ria, filo zo fia, in for ma ty ka, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, WOS)

 Hy dro bio lo gy Ia stu dia w języ ku an giel skim (1. je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, język an giel ski; 2. je den
przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia/ fizy ka, geo gra fia, in for ma ty -
ka; 3. przed miot do wol ny; uwa ga: zdol ność do pod jęcia stu diów kan -
dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym przez le -
ka rza me dy cy ny pra cy)

 ma te ma ty ka III spe cjal no ści: ma te ma ty ka kom pu te ro wa; na -
uczy ciel ska (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fizy ka
i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, che mia; 3. język pol ski lub język
ob cy no wo żyt ny)

 mi kro bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: fi-
zy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia; 3. język pol ski lub
WOS; uwa ga: zdol ność do pod jęcia stu diów kan dy da ci po twier dza ją
za świad cze niem le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy)

 oce ano gra fia I spe cjal no ści: geo lo gia mo rza; oce ano gra fia bio lo -
gicz na; oce ano gra fia fizycz na (1. je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, język pol ski, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka; 2. je -
den przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia/fizy ka, język ob cy
no wo żyt ny, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka; 3. je den przed miot
spo śród: hi sto ria, filo zo fia, język ob cy no wo żyt ny, in for ma ty ka, WOS)

 opty ka oku la ro wa I (1. fizy ka i astro no mia/fizy ka lub ma te ma ty -
ka; 2. je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, che mia, bio lo gia; 3. ję-
zyk pol ski lub język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie ochro ną śro do wi ska przy rod ni cze go I (1. je den
przed miot spo śród: che mia, bio lo gia, ma te ma ty ka, język ob cy no wo -
żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: geo gra fia, fizy ka i astro no mia/ fi-
zy ka, in for ma ty ka; 3. język pol ski lub WOS; uwa ga: zdol ność do pod -
jęcia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim
wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
 ad mi ni stra cja III, InIIn spe cjal no ści: ad mi ni stra cja mor ska;

ad mi ni stra cja sa mo rządo wa; ad mi ni stra cja za trud nie nia; ad mi ni -
stra cja ob słu gi praw nej; za trud nie nie osób ze szcze gól ny mi po -
trze ba mi w ad mi ni stra cji pu blicz nej (1. je den przed miot spo śród:
język pol ski lub język mniej szo ści na ro do wej: język bia ło ru ski, język
li tew ski, język ukra iński; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma -
te ma ty ka, filo zo fia, WOS, geo gra fia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 pra wo M, Mn (1. je den przed miot spo śród: język pol ski lub ję-
zyk mniej szo ści na ro do wej: język bia ło ru ski, język li tew ski, język
ukra iński; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, filo -
zo fia, WOS, geo gra fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na; 3. język
ob cy no wo żyt ny)

 pra wo In ter ne tu i ochro ny in for ma cji I, In spe cjal no ści: in -
for ma cja w sek to rze pry wat nym; in for ma cja w sek to rze pu -
blicz nym (1. je den przed miot spo śród: język pol ski lub język
mniej szo ści na ro do wej: język bia ło ru ski, język li tew ski, język ukra -
iński; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, filo zo fia,
WOS, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 pra wo ochro ny za so bów na tu ral nych I spe cjal no ści: ad mi ni -
stra cja ochro ny za so bów na tu ral nych; ochro na za so bów na tu ral -
nych w pro wa dze niu dzia łal no ści go spo dar czej; pra wo ochro ny
bios fe ry, kli ma tu, la sów (1. je den przed miot spo śród: język pol ski lub
język mniej szo ści na ro do wej – język bia ło ru ski, język li tew ski, język
ukra iński; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, filo zo -
fia, WOS, geo gra fia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 pra wo służb mun du ro wych I, In spe cjal no ści: kry mi nal no -
-pe ni ten cjar na; ochro na in te re sów eko no micz nych państwa 
(1. je den przed miot spo śród: język pol ski lub język mniej szo ści na -
ro do wej – język bia ło ru ski, język li tew ski, język ukra iński; 2. je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, filo zo fia, WOS, geo -
gra fia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Teo lo gicz ny
 fa mi lio lo gia III spe cjal no ści: asy stent ro dzi ny, pro filak ty ka spo -
łecz na (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do -
wol ny)

 teo lo gia M spe cjal no ści: ko mu ni ka cja in ter per so nal na i spo łecz -
na; na uczy ciel ska (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed -
miot do wol ny)

u n i w e r s y t e t y
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 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn spe cjal no ści:
ana li tyk bez pie czeństwa we wnętrz ne go; bez pie czeństwo pu -
blicz ne; przy wódz two i ne go cja cje w sy tu acjach kry zy so wych
(1. język ob cy no wo żyt ny; 2. język pol ski; 3. przed miot do wol ny)

 edu ka cja ar ty stycz na I spe cjal ność: na uczy ciel mu zy ki; na uczy -
ciel tańca; pla sty ka i na uczy ciel tech ni ki (1. język pol ski; 2. język
ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny)

 ma na ge ment in sty tu cji pu blicz nych i pu blic re la tions
III spe cjal no ści: do radz two wi ze run ko we i pu blic re la tions; ma -
na ger w ad mi ni stra cji pu blicz nej (1. język ob cy no wo żyt ny; 2. język
pol ski; 3. przed miot do wol ny)

 pe da go gi ka III, InIIn pro fil ogól no aka de mic ki; spe cjal no -
ści: co aching edu ka cyj ny; pro jek to wa nie edu ka cyj ne; ani ma cja
cza su wol ne go (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed -
miot do wol ny)

 pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza I, In (1. język pol -
ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn pro fil
prak tycz ny (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed -
miot do wol ny)

 pe da go gi ka re so cja li za cyj na I, In (1. język ob cy no wo żyt ny;
2. język pol ski; 3. przed miot do wol ny)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn spe cjal no ści: edu ka cja i re ha -
bi li ta cja osób z nie pełno spraw no ścią in te lek tu al ną; edu ka cja i te -
ra pia osób z za bu rze nia mi ze spek trum au ty zmu; wcze sne
wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka (1. język pol ski; 2. język ob cy no -
wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny)

 po li to lo gia III spe cjal no ści: do radz two po li tycz ne; mar ke ting
w ad mi ni stra cji i po li ty ce; po li ty ka między na ro do wa (1. język ob -
cy no wo żyt ny; 2. język pol ski; 3. przed miot do wol ny)

 pra ca so cjal na III, InIIn (1. język pol ski; 2. język ob cy no -
wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny)

 psy cho lo gia M spe cjal no ści: psy cho lo gia kli nicz na; psy cho lo gia
spo łecz na (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka i astro no mia/fi-
zy ka, geo gra fia, hi sto ria)

 So cial Scien ces Ia stu dia w języ ku an giel skim (1. język an giel -
ski; 2. przed miot do wol ny; 3. język pol ski)

 so cjo lo gia III spe cjal no ści: so cjo lo gia kul tu ry; so cjo lo gia sto so -
wa na; so cjo lo gia zdro wia (1. język pol ski; 2. język ob cy no wo żyt -
ny; 3. przed miot do wol ny)

 so cjo tech ni ka i od dzia ły wa nie spo łecz ne I (1. język pol ski;
2. język ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny)

Wy dział Na uk Ści słych i Przy rod ni czych
 bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te -

ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: fizy ka
i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia; 3. język pol ski lub WOS;
uwa ga: zdol ność do pod jęcia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za -
świad cze niem le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy)

 bio tech no lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo -
śród: fizy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia; 3. język pol -
ski lub WOS; uwa ga: zdol ność do pod jęcia stu diów kan dy da ci
po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym przez le ka rza me -
dy cy ny pra cy)

 eks plo ata cja za so bów na tu ral nych I stu dia in ży nier skie (1. je -
den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, in for ma ty ka, język ob cy
no wo żyt ny 2. je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka z astro no -
mią/fizy ka, ma te ma ty ka; 3. język pol ski lub WOS)

 fizy ka III (1. fizy ka i astro no mia/fizy ka lub ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: in for ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję-
zyk pol ski lub język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: zdol ność do pod jęcia
stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da -
nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy)

 ge ne ty ka i bio lo gia eks pe ry men tal na I (1. je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny; 2. je -
den przed miot spo śród: fizy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, geo -
gra fia; 3. język pol ski lub WOS; uwa ga: zdol ność do pod jęcia stu diów
kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym przez
le ka rza me dy cy ny pra cy)

 geo gra fia III spe cjal no ści: geo in for ma cja, geo mo ni to ring, na -
uczy ciel ska (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, język pol ski, ma -
te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka i astro -
no mia/fizy ka, język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. je den
przed miot spo śród: che mia, hi sto ria, filo zo fia, in for ma ty ka, język ob -
cy no wo żyt ny)

 geo lo gia III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, język pol ski,
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Wy dział Che mii
www.chem.umk.pl
 che mia III (R lub P – je den przed miot spo śród: che mia, ma te ma -

ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma ty ka)
 che mia i tech no lo gia żyw no ści I stu dia in ży nier skie (R lub P

– je den przed miot spo śród: che mia, ma te ma ty ka, fizy ka, fizy ka
i astro no mia, bio lo gia, in for ma ty ka)

 che mia ko sme tycz na III (R lub P – je den przed miot spo śród:
che mia, ma te ma ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma -
ty ka)

 che mia me dycz na III (R lub P – je den przed miot spo śród: che -
mia, ma te ma ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma ty -
ka); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne przez Wy dział Che mii oraz Wy -
dział Na uk Bio lo gicz nych i We te ry na ryj nych

 Che mi stry IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów) 

Wy dział Far ma ceu tycz ny 
Col le gium Me di cum w Byd gosz czy
www.wf.cm.umk.pl
 ana li ty ka me dycz na M (R lub P – je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka)
 far ma cja M (przed miot obo wiąz ko wy: bio lo gia R al bo che mia R;

przed miot do dat ko wy: je den spo śród – bio lo gia R, che mia R, ma te -
ma ty ka R lub P, fizy ka R, fizy ka i astro no mia R; uwa ga: przed miot
wy bra ny ja ko obo wiąz ko wy nie mo że być wy bra ny jed no cze śnie ja ko
przed miot do dat ko wy)

 ko sme to lo gia III (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka)

 Phar ma cy Ma stu dia w języ ku an giel skim (świa dec two doj rza ło -
ści lub rów no ważne; na świa dec twie ukończe nia szko ły śred niej dwa
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka; roz mo wa kwa li fika cyj -
na w języ ku an giel skim)

Wy dział Fi lo zo fii i Na uk Spo łecz nych
https://www.wfins.umk.pl
 ar chi tek tu ra in for ma cji III (R lub P – je den przed miot spo śród:

hi sto ria, język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS)
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (R lub P – ję-

zyk pol ski al bo język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto -
ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka,
WOS)

 filo zo fia III (R lub P – je den przed miot spo śród: język pol ski, ma -
te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: filo -
zo fia, bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto -
ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, WOS, język ob cy no wo żyt ny)

 ko gni ty wi sty ka III (R lub P – język pol ski oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka,
in for ma ty ka, filo zo fia)

 me dio znaw stwo I (R lub P – język pol ski oraz je den przed miot spo -
śród: filo zo fia, bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia,
hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, język ob cy no wo żyt ny)

 Między ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz no-
-Spo łecz ne I (R lub P – je den przed miot spo śród: język pol ski, ma -
te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: filo -
zo fia, bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria,
hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, WOS, język ob cy no wo żyt ny /in ny niż wy bra ny wcze śniej/)

Wy dział Le kar ski 
Col le gium Me di cum w Byd gosz czy
www.wl.cm.umk.pl
 bio tech no lo gia me dycz na III (R lub P – je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka)
 kie ru nek le kar ski M, Mn (R – bio lo gia al bo ma te ma ty ka oraz

je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma -
te ma ty ka, bio lo gia)

 Me di ci ne Ma stu dia w języ ku an giel skim (świa dec two doj rza ło ści
lub rów no ważne; na świa dec twie ukończe nia szko ły oce ny z bio lo gii
oraz z che mii lub fizy ki; test pi sem ny w języ ku an giel skim – spe cja li -
stycz ne słow nic two z za kre su bio lo gii, che mii i fizy ki; roz mo wa kwa -
li fika cyj na w języ ku an giel skim oce nia jąca mo ty wa cję do stu dio wa nia
me dy cy ny, do świad cze nie w pra cach or ga ni za cji po mo co wych, zdol -
no ści in ter per so nal ne, ko mu ni ka tyw ność; uwa ga: kan dy dat, któ ry po -
sia da oce ny z eg za mi nów zda wa nych w języ ku an giel skim z dwóch
przed mio tów na po zio mie roz sze rzo nym: bio lo gii oraz che mii lub fi-
zy ki na dy plo mie IB lub dy plo mie EB lub świa dec twie doj rza ło ści uzy -
ska nym w ra mach eg za mi nu ma tu ral ne go w kla sach dwu języcz nych
z języ kiem an giel skim nie przy stępu je do te stu pi sem ne go)

 opty ka oku la ro wa z ele men ta mi opto me trii I (R lub P – je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia,
ma te ma ty ka)

Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
www.mat.umk.pl
 in for ma ty ka III stu dia li cen cjac kie (ma te ma ty ka P oraz je den

przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka; je że li kan -
dy dat nie zda wał eg za mi nu ma tu ral ne go na po zio mie roz sze rzo nym
z ma te ma ty ki, in for ma ty ki lub fizy ki – 0 punk tów za ten przed miot);
uwa ga: ist nie je możli wość zmia ny stu diów po I ro ku na stu dia in -
ży nier skie

 in for ma ty ka III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka P oraz je den
przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka; je że li kan -
dy dat nie zda wał eg za mi nu ma tu ral ne go na po zio mie roz sze rzo nym
z ma te ma ty ki, in for ma ty ki lub fizy ki – 0 punk tów za ten przed miot);
uwa ga: ist nie je możli wość zmia ny stu diów po I ro ku na stu dia li -
cen cjac kie

 in for ma ty ka InII stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka P oraz je den
przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka; je że li kan -
dy dat nie zda wał eg za mi nu ma tu ral ne go na po zio mie roz sze rzo nym
z ma te ma ty ki, in for ma ty ki lub fizy ki – 0 punk tów za ten przed miot)

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka R lub P)
 ma te ma ty ka i eko no mia I (R lub P – ma te ma ty ka, język ob cy no -

wo żyt ny); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne przez Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki oraz Wy dział Na uk Eko no micz nych i Za rządza nia

 ma te ma ty ka sto so wa na I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka R
lub P)

Wy dział Na uk Bio lo gicz nych i We te ry na ryj nych
www.biol.umk.pl
 bio lo gia III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia)
 bio lo gia sądo wa I (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo -
gra fia)

 bio tech no lo gia III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia)

 we te ry na ria M (bio lo gia R, che mia R; pełne upraw nie nia w za wo -
dzie tech ni ka we te ry na rii, tj. zda ne trzy eg za mi ny za wo do we; je że li
kan dy dat nie po sia da pełnych upraw nień – 0 punk tów za ten ele ment)

Wy dział Na uk Eko no micz nych i Za rządza nia
www.econ.umk.pl
 eko no mia III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)
 finan se i ra chun ko wość III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz

je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)
 finan se i ra chun ko wość InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men -

tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)
 ko mu ni ka cja i psy cho lo gia w biz ne sie I (R lub P – język ob cy

no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka,
geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 ko mu ni ka cja i psy cho lo gia w biz ne sie In (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu
miejsc)

 lo gi sty ka I (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 pe da go gi ka III (R lub P – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, fizy ka
i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (R lub P – ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto -
ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka spe cjal na M (R lub P – język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fi-
zy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto -
ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 pra ca so cjal na I (R lub P – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, fizy ka
i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 psy cho lo gia M (język pol ski R lub P, język ob cy no wo żyt ny R lub P,
ma te ma ty ka R lub P oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, hi sto ria, geo gra fia, WOS, filo zo fia)

 so cjo lo gia III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, język pol ski)

Wy dział Fi zy ki, Astro no mii i In for ma ty ki Sto so wa nej
www.fi zy ka.umk.pl
 astro no mia III (R lub P – ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -

śród: fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka mo że zo stać wy bra na dwa ra zy)

 au to ma ty ka i ro bo ty ka III stu dia in ży nier skie (R lub P – ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fizy ka, fizy ka i astro no mia,
ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka
mo że zo stać wy bra na dwa ra zy)

 fizy ka III (R lub P – ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród:
fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma -
ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka mo że zo stać wy bra na dwa ra zy)

 fizy ka tech nicz na III stu dia in ży nier skie (R lub P – ma te ma ty -
ka oraz je den przed miot spo śród: fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te -
ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka mo że
zo stać wy bra na dwa ra zy)

 in for ma ty ka sto so wa na III stu dia in ży nier skie (R lub P – ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fizy ka, fizy ka i astro no mia,
ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka
mo że zo stać wy bra na dwa ra zy)

Wy dział Hu ma ni stycz ny
www.hu man.umk.pl
 et no lo gia – an tro po lo gia kul tu ro wa I (R lub P – je den przed -

miot spo śród: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, języ ki mniej szo ści
na ro do wych, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS)

 filo lo gia an giel ska III (język an giel ski R, język pol ski R lub P)
 filo lo gia bałkańska III (R lub P – język pol ski, język ob cy no wo -

żyt ny)
 filo lo gia ger mańska III (R lub P – język nie miec ki al bo in ny 

język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, hi -
sto ria, filo zo fia)

 filo lo gia kla sycz na i stu dia śród ziem no mor skie I (R lub P – ję-
zyk pol ski oraz język ob cy no wo żyt ny al bo język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na)

 filo lo gia pol ska III (język pol ski R lub P)
 filo lo gia pol ska ja ko ob ca I (pierw szy język ob cy no wo żyt ny R,

dru gi język ob cy no wo żyt ny R)
 filo lo gia ro mańska III (R lub P – język fran cu ski al bo in ny język

ob cy no wo żyt ny, język pol ski)
 filo lo gia ro syj ska III (R lub P – język ro syj ski al bo in ny język ob -

cy no wo żyt ny, język pol ski)
 filo lo gia wło ska I (język ob cy no wo żyt ny R, język pol ski R lub P)
 ja po ni sty ka III (język an giel ski R, ma te ma ty ka R lub P oraz je -

den przed miot /R/ spo śród: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny /in ny
niż język an giel ski/, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, fizy ka, che mia)

 kul tu ro znaw stwo III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: język pol ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, hi sto ria sztu ki, hi sto ria, WOS, filo zo fia, ma te ma ty ka)

 lin gwi sty ka prak tycz na i co pyw ri ting I (R lub P – język pol ski
al bo język ob cy no wo żyt ny)

 lin gwi sty ka sto so wa na I (R lub P – język ob cy no wo żyt ny, język
pol ski)
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 lo gi sty ka In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no ści
zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 ma te ma ty ka i eko no mia I (R lub P – ma te ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne przez Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki oraz Wy dział Na uk Eko no micz nych i Za rządza nia

 za rządza nie III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 za rządza nie InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko -
lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

Wy dział Na uk Hi sto rycz nych
www.wnh.umk.pl
 ar che olo gia III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi -

sto ria sztu ki, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, WOS,
ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia)

 ar chi wi sty ka i za rządza nie do ku men ta cją III (R lub P – je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, język pol ski, język ob cy, bio lo gia,
che mia, filo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia,
WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka)

 hi sto ria III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, język
pol ski, język ob cy, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no -
mia, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka)

 stu dia skan dy naw sko -bałtyc kie I (R lub P – je den przed miot
spo śród: hi sto ria, język pol ski, język ob cy, bio lo gia, che mia, filo zo fia,
fizy ka, fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi sto ria
sztu ki, ma te ma ty ka)

 woj sko znaw stwo III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, język pol ski, język ob cy, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro -
no mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te -
ma ty ka)

Wy dział Na uk o Po li ty ce i Bez pie czeństwie
www.wno pib.umk.pl
 bez pie czeństwo na ro do we I (R lub P – język pol ski al bo język

ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi-
lo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra -
fia, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III (R lub P – język pol ski al bo
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, filo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki,
geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka)

 po li to lo gia III (R lub P – język pol ski al bo język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, fi-
zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka,
WOS, in for ma ty ka)

 sto sun ki między na ro do we III (R lub P – język pol ski al bo ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
filo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka)

Wy dział Na uk o Zdro wiu 
Col le gium Me di cum w Byd gosz czy
www.wnoz.cm.umk.pl
 au dio fo no lo gia I (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, język pol ski, in for ma -
ty ka, geo gra fia)

 die te ty ka III (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka)

 die te ty ka InIIn (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, język pol ski, in for ma -
ty ka, geo gra fia)

 elek tro ra dio lo gia I (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma -
ty ka)

 elek tro ra dio lo gia In (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in -
for ma ty ka, język pol ski)

 fizjo te ra pia M (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka,
fizy ka i astro no mia, che mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka)

 fi zjo te ra pia Mn (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, język pol ski, in for ma -
ty ka, geo gra fia)

 Nur sing Ia stu dia w języ ku an giel skim (świa dec two doj rza ło ści lub
rów no ważne; na świa dec twie ukończe nia szko ły śred niej je den spo -
śród przed mio tów: bio lo gia, che mia, fizy ka; roz mo wa kwa li fika cyj -
na w języ ku an giel skim oce nia jąca mo ty wa cje do stu dio wa nia pie lę-
gniar stwa, do świad cze nie w pra cach or ga ni za cji po mo co wych,
zdol no ści in ter per so nal ne, ko mu ni ka tyw ność)

eg za min prak tycz ny: ry su nek, ma lar stwo, kom po zy cja; R lub P – je -
den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Teo lo gicz ny
www.teo lo gia.umk.pl
 na uki o ro dzi nie III (R lub P – je den przed miot spo śród: język

pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki)

 teo lo gia M stu dia 5-let nie; spe cjal ność ka te che tycz no -pa sto ral -
na (R lub P – je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, WOS, filo zo fia,
hi sto ria sztu ki)

 teo lo gia M stu dia 6-let nie; spe cjal ność ka płańska (roz mo wa kwa -
li fika cyj na na pod sta wie lek tur oraz R lub P – je den przed miot spo -
śród: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, hi sto ria sztu ki)

Uni wer sy tet War szaw ski
00-927 War sza wa
ul. Kra kow skie Przed mie ście 26/28
Biu ro ds. Re kru ta cji:
Pa łac Ka zi mie rzow ski, pok. 4
tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42

www.re kru ta cja.uw.edu.pl
www.irk.uw.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@adm.uw.edu.pl

Biu ro ds. Osób z Nie pełno spraw no ścia mi UW
00-312 War sza wa, ul. Do bra 55, 
po kój 0.070 – par ter
tel. 22 55 24 222, 22 55 20 277
tel. 22 55 24 221, 22 55 24 056
e -ma il: bon@uw.edu.pl

uwa ga: Uczel nia za strze ga so bie pra wo nie ru cho mie nia kie run ku lub
spe cjal no ści w przy pad ku nie wy star cza jącej licz by kan dy da tów
– szcze gó ło we in for ma cje na Uczel ni.

Z Uchwa ły Se na tu:
§ 2 Ile kroć w uchwa le mo wa jest o: (…)
14) przed mio cie punk to wa nym – na le ży przez to ro zu mieć przed miot,

z któ re go brak wy ni ku nie dys kwa li fiku je kan dy da ta w po stępo wa -
niu kwa li fika cyj nym;

15) przed mio cie wy ma ga nym – na le ży przez to ro zu mieć przed miot obo -
wiąz ko wy w po stępo wa niu kwa li fika cyj nym.

 ad mi ni stra cja III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo -
fia, fizy ka/ fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS,
język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki,
hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/; uwa ga:
języ ki ob ce mu szą być różne)

 ad mi ni stra cja IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: język pol -
ski, ma te ma ty ka, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/)

 Ame ri can Stu dies IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (przed mio -
ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język an -
giel ski R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: filo zo fia, hi sto ria,
geo gra fia, WOS, język hisz pański; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to -
wa na zna jo mość języ ka an giel skie go co naj mniej na po zio mie B2)

 an tro po zo olo gia I – między dzie dzi no we stu dia przy rod ni czo -
-spo łecz no -hu ma ni stycz ne (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P
lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz -
ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język ła ciński i kul -
tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi-
zy ka i astro no mia/fizy ka, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, WOS, wie dza o tańcu, in for ma ty ka)

 Ar cha eolo gy IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (przed mio ty wy -
ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język an giel ski R

 Phy sio the ra py Ma stu dia w języ ku an giel skim (świa dec two doj -
rza ło ści lub rów no ważne; na świa dec twie ukończe nia szko ły śred niej
je den spo śród przed mio tów: bio lo gia, che mia, fizy ka; roz mo wa kwa -
li fika cyj na w języ ku an giel skim oce nia jąca mo ty wa cje do stu dio wa -
nia fizjo te ra pii, do świad cze nie w pra cach or ga ni za cji po mo co wych,
zdol no ści in ter per so nal ne, ko mu ni ka tyw ność)

 pie lęgniar stwo III (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma -
ty ka)

 po łożnic two III (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma -
ty ka)

 ra tow nic two me dycz ne I (R lub P – je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, geo gra -
fia, in for ma ty ka)

 ra tow nic two me dycz ne In (R lub P – je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, język pol -
ski, geo gra fia, in for ma ty ka)

 te ra pia za jęcio wa I (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, WOS, język pol ski, geo gra fia, ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki)

Wy dział Na uk o Zie mi i Go spo dar ki Prze strzen nej
www.geo.umk.pl
 geo gra fia i kształto wa nie śro do wi ska I (R lub P – język ob cy

no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka,
hi sto ria, che mia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na I stu dia in ży nier skie (R lub P – język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia,
ma te ma ty ka, fizy ka, fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, che mia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS)

 tu ry sty ka i re kre acja III (R lub P – język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, hi sto ria, hi sto ria
sztu ki, filo zo fia, WOS, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, in -
for ma ty ka)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.law.umk.pl
 ad mi ni stra cja III (R lub P – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny

oraz hi sto ria al bo ma te ma ty ka)
 ad mi ni stra cja InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)
 pra wo M (R lub P – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz hi sto -

ria al bo ma te ma ty ka)
 pra wo Mn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

Wy dział Sztuk Pięk nych
www.art.umk.pl
 ar chi tek tu ra wnętrz III (eg za min prak tycz ny: test ry sun ko wy,

ry su nek, ma lar stwo, kom po zy cja prze strzen na; R lub P – je den przed -
miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny)

 gra fika M (kwa li fika cja prac pla stycz nych w obec no ści kan dy da ta:
tecz ka – 10 prac ma lar skich, 10 prac ry sun ko wych; uwa ga: ne ga -
tyw na oce na prac dys kwa li fiku je kan dy da ta z dal sze go po stępo wa -
nia kwa li fika cyj ne go; eg za min prak tycz ny: ry su nek, ma lar stwo; R lub
P – je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny)

 hi sto ria sztu ki III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria,
hi sto ria sztu ki, język pol ski, język ob cy, WOS)

 kon ser wa cja i re stau ra cja dzieł sztu ki M (kwa li fika cja prac
pla stycz nych w obec no ści kan dy da ta: tecz ka – 10 prac ma lar -
skich, 10 prac ry sun ko wych; uwa ga: ne ga tyw na oce na prac dys kwa -
li fiku je kan dy da ta z dal sze go po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; eg za -
min prak tycz ny: ry su nek, ma lar stwo; R lub P – je den przed miot
spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, che mia, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny)

 kry ty ka ar ty stycz na I (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki, język pol ski, język ob cy)

 ma lar stwo M (eg za min prak tycz ny: ry su nek, ma lar stwo; R lub P
– je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

 ochro na dóbr kul tu ry III (R lub P – je den przed miot spo śród:
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język pol ski, język ob cy)

 sztu ka me diów i edu ka cja wi zu al na III (kwa li fika cja prac pla -
stycz nych w obec no ści kan dy da ta: tecz ka – 5 ry sun ków i 5 prac pla -
stycz nych do wol ne go ro dza ju; uwa ga: ne ga tyw na oce na prac dys kwa -
li fiku je kan dy da ta z dal sze go po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go;
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oraz je den przed miot / R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na,
filo zo fia)

 ar che olo gia III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
hi sto ria sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul -
tu ra an tycz na, filo zo fia)

 ar chi tek tu ra prze strze ni in for ma cyj nych III (Etap I. przed -
mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język
ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański,
wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, in for ma ty ka, filo zo fia, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, bio -
lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka; Etap II. spraw dzian
pre dys po zy cji do stu dio wa nia na kie run ku ar chi tek tu ra prze strze ni
in for ma cyj nych – pi sem ny test kom pe ten cyj ny, spraw dza jący ro zu -
mie nie tek stu pi sa ne go oraz umie jęt no ści pra cy z nim)

 ar chi tek tu ra prze strze ni in for ma cyj nych IzII (uwa ga: moż-
na wska zać trzy różne języ ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo -
śród: język pol ski, język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec ki,
język hisz pański, język wło ski, język ro syj ski, język por tu gal ski, język
szwedz ki, język sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS,
bio lo gia, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, che mia, fi-
zy ka i astro no mia /fizy ka, hi sto ria sztu ki, filo zo fia)

 Ar tes Li be ra les III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki,
sło wac ki/, je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fi-
zy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto -
ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec -
ki i kul tu ra an tycz na, WOS, wie dza o tańcu oraz przed mio ty
punk to wa ne – je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, che mia,
filo zo fia, fizy ka, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu -
zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język grec ki i kul tu ra an tycz na, język mniej szo ści na ro do wej /bia ło -
ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz nej
/łem kow ski/, język re gio nal ny – ka szub ski, WOS, wie dza o tańcu;
uwa ga: przed mio ty do wy bo ru mu szą być różne)

 astro no mia III (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym
mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka R; język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz -
ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy -
ka i astro no mia/fizy ka, che mia, in for ma ty ka)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III (przed mio ty wy ma ga ne: ję-
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por -
tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język
ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia,
fizy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki; uwa ga: wy bra ne języ ki ob ce mu szą być różne)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne IzIIz (trzy do wol ne przed mio -
ty ma tu ral ne P lub R)

 bio in for ma ty ka i bio lo gia sys te mów III (uwa ga: ma te ma ty -
ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za na trzy krot nie, a in -
for ma ty ka dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot
/R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty -
ka, ma te ma ty ka; przed mio ty punk to wa ne: ma te ma ty ka R lub in for -
ma ty ka R)

 bio lo gia III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być wska za na dwu krot -
nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub
R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/, bio lo gia R
oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: che mia, fizy ka i astro no -
mia/fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 bio tech no lo gia III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być wska za -
na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac -
ki/, bio lo gia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: che mia, fizy -
ka i astro no mia/fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 che mia III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być wska za na dwu krot -
nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub

che mia, fizy ka i astro no mia/ fizy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi -
sto ria sztu ki)

 eu ro pej skie stu dia opty ki oku la ro wej i opto me trii I stu dia
4-let nie (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być wska za na dwu krot nie;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań-
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che -
mia, bio lo gia, in for ma ty ka)

 filo lo gia bałtyc ka III (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy 
te go sa me go języ ka ob ce go no wo żyt ne go; przed mio ty wy ma ga ne:
 język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do
wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski,
por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród:
filo zo fia, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an -
tycz na, język mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński,
nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz nej /łem kow ski/, język re gio nal -
ny /ka szub ski/, WOS)

 filo lo gia bia ło ru ska z języ kiem an giel skim III (uwa ga: wy -
ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej A2;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański,
wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski, język mniej szo ści na -
ro do wej – bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński; język mniej szo ści et nicz nej
– łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski/)

 filo lo gia kla sycz na i stu dia śród ziem no mor skie III (uwa ga:
nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka; przed mio ty wy ma -
ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło -
wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/; przed mio ty punk to wa ne: je den
przed miot /P lub R/ spo śród – język an giel ski, język fran cu ski, język
nie miec ki, język hisz pański, język wło ski, język ro syj ski, język por tu -
gal ski, język szwedz ki, język sło wac ki, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fi-
zy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki
i kul tu ra an tycz na, WOS)

 filo lo gia no wo grec ka I (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te -
go sa me go języ ka; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki,
język mniej szo ści na ro do wej – bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie -
miec ki; język mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re gio nal ny
– ka szub ski/ oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, che -
mia, filo zo fia, fizy ka/ fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS, wie dza o tańcu, język ob -
cy no wo żyt ny, język mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra -
iński, nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język
re gio nal ny – ka szub ski)

 filo lo gia pol ska III (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go
sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język pol ski, filo zo fia, geo -
gra fia, bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec -
ki i kul tu ra an tycz na, in for ma ty ka, język mniej szo ści na ro do wej /bia -
ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz nej
– łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski, WOS, wie dza o tańcu,
język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec ki, język hisz pański, ję-
zyk wło ski, język ro syj ski, język por tu gal ski, język szwedz ki, język
sło wac ki)

 filo lo gia ro mańska III (uwa ga: można wska zać dwa ra zy język
fran cu ski; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka
P lub R oraz język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań-
ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/;
przed miot punk to wa ny: język fran cu ski R)

 fi lo lo gia ro mańska IwII (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P
lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, nie -
miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/)

 filo lo gia ro syj ska III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: ro syj ski, an giel ski,
fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, wło ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło -
wac ki)

 filo lo gia wło ska III, IwII (przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: wło ski,

R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fizy ka i astro -
no mia/fizy ka, ma te ma ty ka)

 che mia jądro wa i ra dio far ma ceu ty ki I (uwa ga: ma te ma ty ka
mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski,
szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio -
lo gia, in for ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, ma te ma ty ka)

 che mia me dycz na III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (przed mio -
ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P
lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski,
ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/
spo śród: che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka)

 che micz na ana li za in stru men tal na I stu dia 3,5-let nie in ży nier -
skie (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być wska za na dwu krot nie; przed -
mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język
ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański,
wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fizy ka i astro no -
mia/fizy ka, ma te ma ty ka)

 dzien ni kar stwo i me dio znaw stwo III (przed mio ty wy ma ga -
ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj -
ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, in -
for ma ty ka, filo zo fia)

 dzien ni kar stwo i me dio znaw stwo IzIIz (uwa ga: można
wska zać trzy różne języ ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród:
język pol ski, język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec ki, język
hisz pański, język wło ski, język ro syj ski, język por tu gal ski, język
szwedz ki, język sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS, in -
for ma ty ka, fizy ka i astro no mia /fizy ka, filo zo fia)

 eko no mia III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/)

 eko no mia IwIIw (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki,
szwedz ki/)

 En glish Stu dies – Lin gu istics IaIIa stu dia w języ ku an giel skim
(przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R,
język an giel ski R)

 En glish Stu dies – Li te ra tu re and Cul tu re IaIIa stu dia w ję-
zy ku an giel skim (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, język an giel ski R)

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (przed mio ty wy ma ga -
ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj -
ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język mniej szo ści na ro do wej
/bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz -
nej /łem kow ski/, język re gio nal ny /ka szub ski/, bio lo gia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tańcu, WOS, che mia, fizy ka
i astro no mia/fizy ka, geo gra fia, filo zo fia, in for ma ty ka)

 Eu ro pe an Po li tics and Eco no mics Ia (wy ma ga na udo ku men to -
wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2; uwa ga: nie
można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty
wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P
lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz pański,
ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/
spo śród: język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio -
lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/ fizy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu -
zy ki, hi sto ria sztu ki)

 eu ro pe isty ka III (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa -
me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz pański, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki,
szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język ob cy no wo żyt ny,
hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/ fizy ka, in for ma ty ka)

 eu ro pe isty ka – in te gra cja eu ro pej ska I (uwa ga: nie moż-
na wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy -
ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub
R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz pański, ro -
syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia,
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an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, ro syj ski, por tu gal ski,
sło wac ki, szwedz ki/)

 filo zo fia III, IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki,
szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia,
che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in -
for ma ty ka, WOS)

 Fi nan ce, In ter na tio nal In ve st ments and Ac co un ting Ia
(wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go co naj -
mniej na po zio mie B2; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język an giel ski R)

 Fi nan ce, In ter na tio nal In ve st ments and Ac co un ting Iwa (wy -
ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go co naj mniej
na po zio mie B2; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma -
ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/)

 finan se i ra chun ko wość III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac -
ki, szwedz ki/)

 finan se i ra chun ko wość IwIIw (przed mio ty wy ma ga ne: język
pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal -
ski, sło wac ki, szwedz ki/)

 fizy ka III (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że
być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka
i astro no mia/fizy ka, che mia, in for ma ty ka)

 geo gra fia III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal -
ski/, geo gra fia R; przed miot punk to wa ny: je den przed miot /P lub R/
spo śród – bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, WOS, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 geo lo gia po szu ki waw cza III (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie
roz sze rzo nym mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga -
ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj -
ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: geo gra fia, bio lo gia, che mia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, in for ma -
ty ka, ma te ma ty ka al bo wy nik eg za mi nu za wo do we go/eg za mi nu
po twier dza jące go kwa li fika cje w za wo dzie tech nik geo log /x1/)

 geo lo gia sto so wa na III stu dia in ży nier skie 3,5-rocz ne (uwa -
ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za -
na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal -
ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: geo gra fia, bio lo gia, che mia, 
fizy ka/fizy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka al bo wy nik 
eg za mi nu za wo do we go/eg za mi nu po twier dza jące go kwa li fika cje
w za wo dzie tech nik geo log /x1/)

 ger ma ni sty ka III (uwa ga: nie miec ki na po zio mie roz sze rzo nym
mo że zo stać wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język nie miec ki P lub R oraz je den
przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka
i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in -
for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język mniej szo ści et -
nicz nej – język łem kow ski, język mniej szo ści na ro do wej /do wy bo ru
spo śród: bia ło ru ski, li tew ski, nie miec ki, ukra iński/, język ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru spo śród: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec -
ki, ro syj ski, wło ski/, język re gio nal ny – język ka szub ski, WOS)

 go spo dar ka prze strzen na III (uwa ga: nie można wska zać dwa
ra zy te go sa me go przed mio tu; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P
lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz -
ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: geo gra fia, WOS;
przed miot punk to wa ny /P lub R/: je den przed miot spo śród – bio lo -
gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/ fizy ka, geo gra fia, hi sto ria,
in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra
an tycz na, WOS)

 go spo dar ka prze strzen na IzII (uwa ga: nie można wska zać dwa
ra zy te go sa me go przed mio tu; przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: język
pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den

 In dy wi du al ne Stu dia Między dzie dzi no we III Ko le gium Mię-
dzy wy dzia ło wych In dy wi du al nych Stu diów Ma te ma tycz no -Przy -
rod ni czych (uwa ga: ma te ma ty kę na po zio mie roz sze rzo nym moż-
na wska zać dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz dwa przed mio ty /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, ma te -
ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka; uwa ga:
kan dy da ci kwa li fiko wa ni na kie ru nek ma te ma ty ka, ja ko je den
z dwóch przed mio tów mu szą wska zać ma te ma ty kę, a kan dy da ci
kwa li fiko wa ni na kie ru nek in for ma ty ka, ja ko je den z dwóch przed -
mio tów mu szą wska zać ma te ma ty kę lub in for ma ty kę); uwa ga: jed -
no li te ma gi ster skie na kie run ku psy cho lo gia, stu dia pierw sze go
stop nia na kie run kach: astro no mia, bio lo gia, bio tech no lo gia, che -
mia, che mia me dycz na, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, geo lo gia po szu -
ki waw cza, geo lo gia sto so wa na, go spo dar ka prze strzen na, in for -
ma ty ka, In ter na tio nal Stu dies in Phi lo so phy, ko gni ty wi sty ka,
ma te ma ty ka, ochro na śro do wi ska, so cjo lo gia

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo III (Etap I.
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań-
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, in for ma ty ka, filo -
zo fia; Etap II. spraw dzian pre dys po zy cji do stu dio wa nia na kie run ku
in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo)

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo IzIIz (uwa ga:
można wska zać trzy różne języ ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty
spo śród: język pol ski, język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec -
ki, język hisz pański, język wło ski, język ro syj ski, język sło wac ki, ję-
zyk szwedz ki, język por tu gal ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, geo -
gra fia, bio lo gia, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, hi sto ria sztu ki, filo zo fia)

 in for ma ty ka III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być wzięta pod uwa -
gę trzy krot nie; język pol ski, język ob cy i in for ma ty ka mo gą być wzię-
te pod uwa gę dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski/ oraz ma te ma ty ka R lub
in for ma ty ka R; przed mio ty punk to wa ne: do wol ny przed miot R
/włącz nie z ma te ma ty ką, in for ma ty ką, języ kiem pol skim lub ob cym/)

 in for ma ty ka i eko no me tria III (przed mio ty wy ma ga ne: język
pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło -
wac ki, szwedz ki/)

 in for ma ty ka i eko no me tria IwIIw (przed mio ty wy ma ga ne: ję-
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por -
tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/)

 In ter na tio nal Stu dies in Phi lo so phy Ia stu dia w języ ku an giel -
skim (wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go
co naj mniej na po zio mie B2; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P
lub R, ma te ma ty ka P lub R, język an giel ski R oraz je den przed miot
/R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka,
geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS)

 ko gni ty wi sty ka IIIa (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być uwzględ nio -
na dwu krot nie; przed mio ty do wy bo ru na R mu szą być różne; przed -
mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język
ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański,
wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no -
mia/fizy ka, filo zo fia, in for ma ty ka; przed miot punk to wa ny: je den
przed miot /R/ spo śród – bio lo gia, che mia, fizy ka/ fizy ka i astro no mia,
filo zo fia, in for ma ty ka)

 kul tu ro znaw stwo – cy wi li za cja śród ziem no mor ska III
(uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań-
ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul -
tu ra an tycz na, język ob cy no wo żyt ny, język re gio nal ny – ka szub ski,
język mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język mniej szo ści na ro do -
wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, WOS, wie dza o tań-
cu, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka)

 kul tu ro znaw stwo – wie dza o kul tu rze III (uwa ga: nie moż-
na wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go no wo żyt ne go;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań-
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den
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przed miot spo śród: geo gra fia, WOS; przed miot punk to wa ny /P lub R/:
je den przed miot spo śród – bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro -
no mia/ fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS)

 hi spa ni sty ka sto so wa na Iw (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: język
pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/)

 hi sto ria III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
nie miec ki, ro syj ski, wło ski, hisz pański, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac -
ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto -
ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra
an tycz na)

 hi sto ria IzIIz (trzy przed mio ty /P lub R/ spo śród: język pol ski, ma -
te ma ty ka, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS, język ob cy no wo żyt ny /moż-
na uwzględ nić wy nik tyl ko z jed ne go języ ka ob ce go/)

 hi sto ria i kul tu ra Ży dów III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski,
szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che -
mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, WOS, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 hi sto ria sztu ki III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: filo zo fia, geo gra fia, hi sto -
ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, WOS, wie dza o tańcu, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 hi sto ria sztu ki IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: filo zo fia, geo gra fia, bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, WOS, wie dza o tańcu, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 hun ga ry sty ka III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran -
cu ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/)

 ibe ry sty ka – hi spa ni sty ka I (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski
P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac -
ki, szwedz ki/)

 ibe ry sty ka – por tu ga li sty ka I (przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac -
ki, szwedz ki/)

 In dy wi du al ne Stu dia Między dzie dzi no we III Ko le gium Mię-
dzy dzie dzi no wych In dy wi du al nych Stu diów Hu ma ni stycz nych
i Spo łecz nych (etap I. uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa -
me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, WOS, geo gra fia, filo zo fia, fizy ka i astro -
no mia/ fizy ka, che mia, bio lo gia, język an giel ski, język fran cu ski, ję-
zyk nie miec ki, język hisz pański, język wło ski, język ro syj ski, język
por tu gal ski, język sło wac ki, język szwedz ki; uwa ga: oso by, któ re
po prze li cze niu punk tów z eg za mi nów ma tu ral nych uzy ska ją mniej
niż 60 punk tów, nie zo sta ną do pusz czo ne do roz mo wy kom pe ten -
cyj nej; etap II. roz mo wa kom pe ten cyj na – ce lem spraw dzia nu pre -
dys po zy cji jest roz po zna nie po zasz kol nych /spo za za kre su wie dzy
ma tu ral nej/ za in te re so wań kan dy da ta; oce nia na jest umie jęt ność sa -
mo dziel ne go my śle nia, pro wa dze nia roz mo wy i for mu ło wa nia ar gu -
men tów oraz na wiązy wa nia do różnych ob sza rów wie dzy; o te ma ty -
ce roz mo wy de cy du ją sa mi kan dy da ci, zgła sza jąc wcze śniej dwa
te ma ty z wy bra nej przez sie bie dys cy pli ny lub z więk szej licz by dys -
cy plin; Ko mi sja eg za mi na cyj na, wy bie rze je den ze zgło szo nych przez
kan dy da ta te ma tów ja ko głów ny przed miot roz mo wy, przy czym ko -
mi sja po zo sta wia so bie pra wo do za da wa nia py tań do ty czących dru -
gie go te ma tu; te mat oraz do bór lek tur, sta no wiący punkt wyj ścia
do roz mo wy z ko mi sją eg za mi na cyj ną, po zo sta wio ny jest kan dy da -
tom, któ rzy swo je pro po zy cje prze ka zu ją dro gą elek tro nicz ną we wła -
ści wym ter mi nie po da nym na stro nach sys te mu IRK); uwa ga: stu -
dia pierw sze go stop nia lub jed no li te ma gi ster skie w za leżno ści
od kie run ku dy plo mo we go



przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/ fizy ka
i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję-
zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, por tu gal ski, ro syj ski, sło wac -
ki, szwedz ki, wło ski/, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język mniej szo ści na ro do wej /bia -
ło ru ski, li tew ski, nie miec ki, ukra iński/, język re gio nal ny – ka szub ski,
WOS, wie dza o tańcu)

 kul tu ro znaw stwo Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej III
(przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R,
język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański,
wło ski, ro syj ski, bia ło ru ski, ukra iński, li tew ski, sło wac ki, szwedz ki,
por tu gal ski/; przed miot punk to wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo -
śród – bio lo gia, che mia, filo zo fa, fizy ka/ fizy ka i astro no mia, geo gra -
fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, WOS, wie dza o tańcu)

 lin gwi sty ka sto so wa na III (przed miot wy ma ga ne: język pol ski P
lub R, ma te ma ty ka P lub R, pierw szy język ob cy R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, dru gi język ob cy
P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski,
wło ski/); uwa ga: można stu dio wać dwa języ ki ob ce od po zio mu za awan -
so wa ne go – wy ma ga ne udo ku men to wa ne po twier dze nie zna jo mo ści
obu języ ków na po zio mie za awan so wa nym; pod czas re je stra cji kan dy -
dat wy bie ra dwa języ ki, je den ja ko pierw szy i je den ja ko dru gi spo śród:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski; uwa ga: ist -
nie je możli wość stu dio wa nia dru gie go języ ka od pod staw – ja poński,
nie miec ki, ro syj ski, szwedz ki, wło ski, pol ski język mi go wy /PJM/

 lo gi sty ka i ad mi ni stro wa nie w me diach III (przed mio ty wy -
ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub
R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro -
syj ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia,
fizy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, filo zo fia)

 lo gi sty ka i ad mi ni stro wa nie w me diach IzIIz (uwa ga: moż-
na wy brać trzy różne języ ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród:
język pol ski, język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec ki, język
hisz pański, język wło ski, język ro syj ski, język por tu gal ski, język
szwedz ki, język sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS, in -
for ma ty ka, fizy ka i astro no mia /fizy ka, filo zo fia)

 lo go pe dia ogól na i kli nicz na III (I etap. uwa ga: nie moż-
na wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go no wo żyt ne go;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań-
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no -
mia/fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for -
ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an -
tycz na, WOS, język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec ki, język
hisz pański, język wło ski, język ro syj ski; II etap. ust ny spraw dzian pre -
dys po zy cyj ny spraw dza jący pre dys po zy cje kan dy da ta do pod jęcia stu -
diów lo go pe dycz nych i możli wo ści wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy
/szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

 ma te ma ty ka III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski/ oraz do wol ny przed miot R
/włącz nie z ma te ma ty ką, języ kiem pol skim i języ kiem ob cym/)

 między wy dzia ło we stu dia ochro ny śro do wi ska III (uwa ga:
ma te ma ty kę można wska zać dwa ra zy; przed mio ty wy ma ga ne: ję-
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz
je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fi-
zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 mu zy ko lo gia III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo -
fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki,
hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język
mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński/, język mniej -
szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski, WOS,
wie dza o tańcu, język grec ki i kul tu ra an tycz na)

 na no in ży nie ria I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (uwa ga: ma te ma -
ty ka mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język
pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło -
wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi-
zy ka i astro no mia/ fizy ka, in for ma ty ka, che mia)

 na ucza nie fizy ki I (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo -
nym mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język

 orien ta li sty ka – tur ko lo gia III (uwa ga: język ob cy na po zio mie
roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga -
ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański, wło -
ski/, język ob cy R /do wy bo ru: jw./)

 pe da go gi ka III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por -
tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria
sztu ki, WOS, geo gra fia, filo zo fia)

 pe da go gi ka IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R,
język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den
przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS,
geo gra fia, filo zo fia)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (przed mio ty
wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język an giel -
ski P lub R oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, filo zo fia)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz (przed mio ty
wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język an giel -
ski P lub R; przed miot punk to wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo -
śród – bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, filo zo fia)

 pe da go gi ka spe cjal na M (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P
lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz -
ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, hi sto ria,
hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, filo zo fia)

 pe da go gi ka spe cjal na Mz (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P
lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki,
por tu gal ski/; przed miot punk to wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo -
śród – bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, filo zo fia)

 po li to lo gia III (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me -
go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki,
sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język ob cy no wo żyt ny,
hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no -
mia/fizy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki)

 po li to lo gia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty ma tu ral ne P lub R)
 po li ty ka spo łecz na III (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te -

go sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki,
szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język ob cy no wo żyt ny,
hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/
fizy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki)

 pra wo M (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go przed -
mio tu, nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R,
 język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/, je den przed -
miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/ fizy ka i astro no -
mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, WOS, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki,
sło wac ki oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo -
fia, fizy ka/ fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję-
zyk ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS)

 pra wo Mw (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: język pol ski, ma te -
ma ty ka, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/)

 pro filak ty ka spo łecz na i re so cja li za cja III (uwa ga: nie moż-
na wska zać dwu krot nie te go sa me go przed mio tu; przed mio ty wy ma -
ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj -
ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

 pro filak ty ka spo łecz na i re so cja li za cja IzIIz (uwa ga: moż-
na wy brać tyl ko je den język ob cy; P lub R – trzy przed mio ty spo śród:
język pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, WOS, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki,
sło wac ki/)

pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło -
wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi-
zy ka i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, che mia)

 na ucza nie języ ków ob cych III ob li ga to ryj ne dwie ścieżki:
ścieżka A – na ucza nie języ ka an giel skie go oraz ścieżka B – do wy -
bo ru: na ucza nie języ ka fran cu skie go, na ucza nie języ ka nie miec -
kie go, na ucza nie przed mio tu „WOS” (przed mio ty wy ma ga ne: ję-
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język an giel ski R; przed miot
punk to wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo śród – język nie miec ki,
język fran cu ski, WOS, hi sto ria, geo gra fia, filo zo fia; uwa ga: stu den ci
roz po czy na ją na ukę języ ka fran cu skie go i nie miec kie go od po zio mu
A1; pod czas re kru ta cji na stu dia nie wy ma ga się po twier dze nia zna -
jo mo ści języ ka fran cu skie go lub nie miec kie go)

 ochro na śro do wi ska III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być
uwzględ nio na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz -
ki, sło wac ki/, bio lo gia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: che -
mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 or ga ni zo wa nie ryn ku pra cy I (uwa ga: nie można wska zać dwa
ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski,
sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język ob cy no -
wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fizy ka/fi-
zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki)

 orien ta li sty ka – afry ka ni sty ka IIIa (uwa ga: język ob cy na po -
zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty
wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P
lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań-
ski, wło ski/, język ob cy R /do wy bo ru: jw./)

 orien ta li sty ka – ara bi sty ka III (uwa ga: język ob cy na po zio -
mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy -
ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub
R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański,
wło ski/, język ob cy R /do wy bo ru: jw./)

 orien ta li sty ka – he bra isty ka I (uwa ga: język ob cy na po zio mie
roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga -
ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański, wło -
ski/, język ob cy R /do wy bo ru: jw./)

 orien ta li sty ka – in do lo gia III (uwa ga: język an giel ski na po zio -
mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy -
ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub
R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański,
wło ski/, język an giel ski R)

 orien ta li sty ka – ira ni sty ka I (uwa ga: język ob cy na po zio mie roz -
sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne:
język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański, wło ski/, ję-
zyk ob cy R /do wy bo ru: jw./)

 orien ta li sty ka – ja po ni sty ka III, IwII (uwa ga: język an -
giel ski na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot -
nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P
lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec -
ki, ro syj ski, hisz pański, wło ski/, język an giel ski R)

 orien ta li sty ka – ko re ani sty ka III, IwII (uwa ga: język an -
giel ski na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot -
nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P
lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec -
ki, ro syj ski, hisz pański, wło ski/, język an giel ski R)

 orien ta li sty ka – kul tu ra Wscho du Sta ro żyt ne go III (uwa -
ga: język ob cy na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu -
krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P
lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki,
ro syj ski, hisz pański, wło ski/, język ob cy R /do wy bo ru jw./)

 orien ta li sty ka – mon go li sty ka i ty be to lo gia I (uwa ga: język
ob cy na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski,
hisz pański, wło ski/, język ob cy R /do wy bo ru: jw./)

 orien ta li sty ka – si no lo gia III, IwII (uwa ga: język an giel -
ski na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R,
język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro -
syj ski, hisz pański, wło ski/, język an giel ski R)
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 psy cho lo gia M (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me -
go języ ka; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka
P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec -
ki, wło ski, hisz pański, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz
je den przed miot /R/ spo śród: język ob cy no wo żyt ny, język mniej szo -
ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język mniej -
szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia,
che mia, filo zo fia, fizy ka/ fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in -
for ma ty ka WOS)

 psy cho lo gia Mw (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me -
go języ ka; nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go przed mio tu;
przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: język pol ski, język ob cy /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz pański, ro syj ski, por tu gal -
ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot spo śród: język ob cy
no wo żyt ny, język mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra -
iński, nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re -
gio nal ny – ka szub ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki
i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, ma te ma ty ka; przed -
mio ty punk to wa ne /P lub R/: je den przed miot spo śród – język ob cy
no wo żyt ny, język mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra -
iński, nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re -
gio nal ny – ka szub ski, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki
i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro -
no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, ma te ma ty ka)

 Psy cho lo gy Ma (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me -
go języ ka; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka
P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec -
ki, wło ski, hisz pański, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz
je den przed miot /R/ spo śród: język ob cy no wo żyt ny, język mniej szo -
ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język mniej -
szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia,
che mia, filo zo fia, fizy ka/ fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in -
for ma ty ka WOS)

 pu bli ko wa nie współcze sne III (Etap I. przed mio ty wy ma ga ne:
język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por -
tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: hi -
sto ria, geo gra fia, WOS, in for ma ty ka, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria
mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fizy ka
i astro no mia/fizy ka; Etap II. spraw dzian pre dys po zy cji do stu diów
na kie run ku pu bli ko wa nie współcze sne – test pi sem ny z za kre su pro -
ble ma ty ki związa nej z pu bli ko wa niem współcze snym)

 pu bli ko wa nie współcze sne IzIIz (uwa ga: można wska zać trzy
różne języ ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród: język pol ski,
język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec ki, język hisz pański, ję-
zyk wło ski, język ro syj ski, język por tu gal ski, język szwedz ki, język
sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS, bio lo gia, in for ma -
ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, che mia, fizy ka i astro no mia/fi-
zy ka, hi sto ria sztu ki, filo zo fia)

 sa mo rząd te ry to rial ny i po li ty ka re gio nal na I (uwa ga: nie
można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty
wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P
lub R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pański, wło ski,
ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/
spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język
ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS, język an giel ski, język fran cu ski, ję-
zyk nie miec ki, język ro syj ski, język hisz pański, język wło ski, język
por tu gal ski, język szwedz ki, język sło wac ki)

 sla wi sty ka III (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me -
go języ ka ob ce go no wo żyt ne go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski
P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki,
szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia,
che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język grec ki i kul tu ra an -
tycz na, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język mniej szo ści et nicz nej
– łem kow ski, język mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, nie -
miec ki, ukra iński/, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pański, nie miec ki, por tu gal ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz -
ki, wło ski/, język re gio nal ny – ka szub ski, WOS, wie dza o tańcu)

 so cjo lo gia III (Etap 1. przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/ fi-

gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, język mniej -
szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język
mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski,
WOS, wie dza o tańcu); uwa ga: stu dia ad re so wa ne do osób bez
zna jo mo ści języ ka ukra ińskie go lub ze zna jo mo ścią na po zio mie
co naj mniej A1 oraz ze zna jo mo ścią języ ka an giel skie go na po zio -
mie co naj mniej B1

 Un der gra du ate Pro gram me in In ter na tio nal Re la tions Ia
(uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go;
przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań-
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo -
gra fia, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul -
tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/ fizy ka, in for ma -
ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki; uwa ga: wy ma ga na
udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 Un der gra du ate Pro gram me in Po li ti cal Scien ce Ia (uwa ga:
nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; przed mio -
ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy
P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło -
ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot
/R/ spo śród: język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo -
fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na,
bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/ fizy ka, in for ma ty ka, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo -
mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 za rządza nie III (uwa ga: można wska zać dwa ra zy ten sam
przed miot; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty -
ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/
oraz je den przed miot /R/ spo śród: język pol ski, język an giel ski, język
fran cu ski, język nie miec ki, język hisz pański, język wło ski, język ro -
syj ski, język por tu gal ski, język szwedz ki, język sło wac ki, ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, fizy ka/fizy ka
i astro no mia, che mia, bio lo gia)

 za rządza nie IwIIz, IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję-
zyk pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki,
hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, filo zo fia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia, bio lo gia)

 za rządza nie finan sa mi i ra chun ko wość III (uwa ga: moż-
na wska zać dwa ra zy ten sam przed miot; przed mio ty wy ma ga ne: ję-
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski,
por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród:
język pol ski, język an giel ski, język fran cu ski, język nie miec ki, język
hisz pański, język wło ski, język ro syj ski, język por tu gal ski, język
szwedz ki, język sło wac ki, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia)

 za rządza nie finan sa mi i ra chun ko wość IwIIz, IzIIz
(przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: język pol ski, język ob cy /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por -
tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, filo zo fia, fizy ka
i astro no mia/fizy ka, che mia, bio lo gia)

 za sto so wa nia fizy ki w bio lo gii i me dy cy nie III (uwa ga: ma -
te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za na dwu krot -
nie; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, ję-
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki,
hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka i astro no mia/fizy ka,
che mia, bio lo gia, in for ma ty ka)

zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty -
ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na,
WOS; Etap 2. test kom pe ten cyj ny spraw dza jący pre dys po zy cje kan -
dy da ta do stu diów so cjo lo gicz nych); uwa ga: do II eta pu zo sta ną
do pusz cze ni kan dy da ci, któ rzy po prze li cze niu punk tów z przed -
mio tów ma tu ral nych uzy ska li nie mniej niż 50 pkt; nie osiągnięcie
mi ni mal nej licz by punk tów w któ rym kol wiek eta pie po stępo wa -
nia kwa li fika cyj ne go po wo du je przy zna nie 0 (ze ra) punk tów z ca -
ło ści po stępo wa nia i dys kwa li fika cję kan dy da ta

 so cjo lo gia sto so wa na i an tro po lo gia spo łecz na III (uwa ga:
nie można wska zać dwa ra zy te go sa me go języ ka; przed mio ty wy -
ma ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub
R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro -
syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

 so cjo lo gia sto so wa na i an tro po lo gia spo łecz na IzIIz (uwa -
ga: można wy brać tyl ko je den język ob cy; trzy przed mio ty /P lub R/
spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski,
szwedz ki, sło wac ki)

 sto so wa na psy cho lo gia zwie rząt Iz (uwa ga: nie można wska -
zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; nie można wska zać dwa
ra zy te go sa me go przed mio tu; przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję-
zyk pol ski, język ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki,
hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je -
den przed miot spo śród: język ob cy no wo żyt ny, język mniej szo ści na -
ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język mniej szo -
ści et nicz nej – łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski, język ła ciński
i kul tu ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia,
filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka,
WOS, ma te ma ty ka; przed miot punk to wa ny /P lub R/: je den przed -
miot spo śród – język ob cy no wo żyt ny, język mniej szo ści na ro do wej
/bia ło ru ski, li tew ski, ukra iński, nie miec ki/, język mniej szo ści et nicz -
nej – łem kow ski, język re gio nal ny – ka szub ski, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, filo -
zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka,
WOS, ma te ma ty ka)

 sto sun ki między na ro do we III (uwa ga: nie można wska zać dwa
ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło wac ki,
szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: język ob cy
no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fizy ka
i astro no mia/fizy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki)

 stu dia filo lo gicz no -kul tu ro znaw cze I (uwa ga: nie można wska -
zać dwa ra zy te go sa me go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję-
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: an -
giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pański, por tu gal ski, wło ski/ oraz
do wol ny język ob cy no wo żyt ny P lub R)

 stu dia wschod nie III (przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub
R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz je den przed miot /P
lub R/ spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, filo zo fia, hi sto ria sztu ki, ję-
zyk bia ło ru ski, język łem kow ski, język li tew ski, język ukra iński)

 sztu ka pi sa nia I (uwa ga: nie można wska zać dwa ra zy te go sa me -
go języ ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: język pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, język ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki,
sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo -
fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi -
sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język grec ki i kul tu ra an tycz na, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, język mniej szo ści et nicz nej (j. łem kow ski),
język mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, nie miec ki, ukra iń-
ski/, język ob cy no wo żyt ny /an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec -
ki, por tu gal ski, ro syj ski, szwedz ki, sło wac ki, wło ski/, język pol ski, ję-
zyk re gio nal ny – ka szub ski/, WOS, wie dza o tańcu)

 ukra ini sty ka z języ kiem an giel skim III (uwa ga: nie moż-
na wska zać dwa ra cy te go sa me go języ ka ob ce go; ten sam język
mniej szo ści mo że być uwzględ nio ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma -
ga ne: język pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, język ob cy R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pański, wło ski, ro syj ski, sło -
wac ki, szwedz ki, por tu gal ski, mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski,
li tew ski, ukra iński/, mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, język re gio -
nal ny – ka szub ski; przed miot punk to wa ny /P lub R/: język ob cy no -
wo żyt ny, bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka/fizy ka i astro no mia, geo -
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Wy dział Bio lo gii i Na uk o Śro do wi sku
www.wbns.uksw.edu.pl
 bio lo gia I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:

bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia/fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia)
 in ży nie ria śro do wi ska I→II (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny

oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka i astro no mia/fizy ka,
che mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

Wy dział Fi lo zo fii Chrze ści jańskiej
www.wfch.uksw.edu.pl
 filo zo fia I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: filo zo fia, WOS, geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy -
ka i astro no mia/fizy ka, hi sto ria, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
che mia)

 ochro na śro do wi ska I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, filo zo fia, ma te ma ty ka, fizy -
ka i astro no mia/fizy ka, hi sto ria, WOS, geo gra fia, che mia)

 psy cho lo gia M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy ka i astro no -
mia/fizy ka, hi sto ria, che mia, geo gra fia, filo zo fia)

Wy dział Ma te ma tycz no -Przy rod ni czy
Szko ła Na uk Ści słych
www.wmp.uksw.edu.pl
 che mia I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:

ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia)
 fizy ka I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:

ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia)
 in for ma ty ka I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia)
 in for ma ty ka In→IIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy -

ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu
wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 ma te ma ty ka I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka/fizy ka i astro no mia, che mia)

 ma te ma ty ka In→IIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK,
wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men -
tu wy czer pa nia li mi tu miejsc)

Wy dział Me dycz ny. Col le gium Me di cum
www.wmcm.uksw.edu.pl
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)
 pie lęgniar stwo I (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka i geo gra fia)

Wy dział Na uk Hi sto rycz nych
www.wnhs.uksw.edu.pl
 ar che olo gia I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję-
zyk ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia)

 ar chi wi sty ka i za rządza nie do ku men ta cją I→II (język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi -
sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia)

 hi sto ria I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia)

 hi sto ria sztu ki I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka,
język ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia)

 ochro na dóbr kul tu ry i śro do wi ska I→II (język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria
sztu ki, ma te ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia, bio -
lo gia)

Wy dział Pra wa Ka no nicz ne go
www.wpk.uksw.edu.pl
 pra wo ka no nicz ne M spe cjal no ści: ka no nicz no -cy wil na, ka -

no nicz na ad mi ni stra cyj no -sądo wa (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma -
te ma ty ka)

 pra wo ka no nicz ne Mn spe cjal ność: ka no nicz na ad mi ni stra -
cyj no -sądo wa (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga -
nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer -
pa nia li mi tu miejsc)

Wy dział Spo łecz no -Eko no micz ny
www.wse.uksw.edu.pl
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I→II (język pol ski, język ob cy no -

wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, geo gra fia, in -
for ma ty ka)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne In→IIn (zło że nie, po do ko na niu
re je stra cji w IRK, wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi -
nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 eko no mia I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, fizy ka i astro no mia/fi-
zy ka, hi sto ria, in for ma ty ka)

 eko no mia In (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga -
nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer -
pa nia li mi tu miejsc)

 eu ro pe isty ka I (język pol ski lub ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)

 po li to lo gia I→II (język pol ski lub ma te ma ty ka, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia)

 po li to lo gia In→IIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy -
ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu
wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uru -
cho mie nia kie run ku

 pra ca so cjal na I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję-
zyk ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia)

 so cjo lo gia I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję-
zyk ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo gra fia)

 za rządza nie pu blicz ne I (język pol ski lub ma te ma ty ka, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra -
fia, filo zo fia, dru gi język ob cy no wo żyt ny, in for ma ty ka)

Wy dział Stu diów nad Ro dzi ną
www.wsr.uksw.edu.pl
 na uki o ro dzi nie I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -

den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma -
ty ka)

 na uki o ro dzi nie In→IIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK,
wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men -
tu wy czer pa nia li mi tu miejsc)

Wy dział Teo lo gicz ny
www.teo lo gia.uksw.edu.pl
 chrze ści jańska tu ry sty ka re li gij na I→II (język pol ski, język ob -

cy no wo żyt ny oraz geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, filo zo fia)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I→II spe cjal no ści:
dzien ni kar stwo ogól ne, ko mu ni ka cja me dial no -kul tu ro wa (ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, filo zo fia; roz mo wa kwa li fika cyj na z za kre su edu ka cji me dial nej
obej mu jąca pod sta wo wą wie dzę dot. bez pie czeństwa w cy ber prze -
strze ni, wy cho wa nie do od po wie dzial ne go ko rzy sta nia z In ter ne tu,
wia do mo ści na te mat me diów w Pol sce /zna jo mość ryn ku me dial ne -
go w Pol sce, naj ważniej szych ty tu łów pra so wych – dzien ni ków i ty -
go dni ków opi nii, naj ważniej szych nadaw ców te le wi zyj nych i sta cji ra -
dio wych, naj po pu lar niej szych por ta li in ter ne to wych oraz me diów
spo łecz no ścio wych/)

 teo lo gia M spe cjal no ści: teo lo gia ogól na; sp. na uczy ciel sko -
-ka te che tycz na (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, język ła -
ciński i kul tu ra an tycz na, filo zo fia; roz mo wa kwa li fika cyj na: wia do -
mo ści o Pi śmie Św., wie rze i hi sto rii Ko ścio ła oraz mo ral no ści ka to -
lic kiej)

 teo lo gia Mn spe cjal ność: teo lo gia ogól na (zło że nie, po do ko na -
niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter -
mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 za rządza nie dzie dzic twem kul tu ro wym I→II (język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS,
hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, geo -
gra fia)

Wy dział Na uk Hu ma ni stycz nych
www.wnh.uksw.edu.pl
 filo lo gia kla sycz na I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz

je den przed miot spo śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te -
ma ty ka, WOS, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia, in for ma ty ka)

 filo lo gia pol ska I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te -
ma ty ka, WOS, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia, in for ma ty ka)

 filo lo gia pol ska In→IIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK,
wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men -
tu wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 filo lo gia wło ska I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te -
ma ty ka, WOS, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia, in for ma ty ka)

 kul tu ro znaw stwo I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te -
ma ty ka, WOS, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia, in for ma ty ka)

 kul tu ro znaw stwo In→IIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji
w IRK, wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do
mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 mu ze olo gia I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, filo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki,
hi sto ria mu zy ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka,
WOS, fizy ka i astro no mia/fizy ka, che mia, in for ma ty ka)

Wy dział Na uk Pe da go gicz nych
www.pe da go gi ka.uksw.edu.pl
 pe da go gi ka I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia)
 pe da go gi ka In→IIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -

den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio -
lo gia)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS,
geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mn (język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria,
WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia)

 pe da go gi ka spe cjal na M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio -
lo gia)

 pe da go gi ka spe cjal na Mn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty -
ka, bio lo gia)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.wpia.uksw.edu.pl
 ad mi ni stra cja I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka)
 ad mi ni stra cja In→IIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK,

wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men -
tu wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 czło wiek w cy ber prze strze ni I (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma -
te ma ty ka)

 czło wiek w cy ber prze strze ni In (zło że nie, po do ko na niu re je -
stra cji w IRK, wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach,
do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: re kru ta cja
pod wa run kiem uru cho mie nia kie run ku

 pra wo M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 pra wo Mn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych
do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia
li mi tu miejsc)

 sto sun ki między na ro do we I (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te -
ma ty ka)
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Uni wer sy tet Wro cław ski
50-137 Wro cław
pl. Uni wer sy tec ki 1
tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43
www.re kru ta cja.uni.wroc.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji: 
• Je że li eg za min z da ne go przed mio tu był zda wa ny na dwóch po zio mach,

pod uwa gę bra ny będzie ko rzyst niej szy wy nik.
• UWr sto su je wyższy prze licz nik dla po zio mu roz sze rzo ne go.
• W po stępo wa niu re kru ta cyj nym bra ne są pod uwa gę wy ni ki eg za mi -

nów pi sem nych.
• Kan dy da ci, któ rzy po sia da ją dy plom IB, są przyj mo wa ni na stu dia

na ta kich sa mych za sa dach, jak kan dy da ci le gi ty mu jący się tzw. no wą
ma tu rą, z wy łącze niem kie run ków bio tech no lo gia i Bio tech no lo gy. Dla
po trzeb ran kin gu oso by z ma tu rą IB otrzy mu ją punk ty re kru ta cyj ne
w licz bie rów nej mak sy mal nej licz bie punk tów prze wi dzia nych w re -
kru ta cji na da ny kie ru nek stu diów (N) po mno żo nej przez względ ną
licz bę punk tów uzy ska nych na dy plo mie IB i po dzie lo nej przez 45.

• Kan dy dat, któ ry zdał ma tu rę dwu języcz ną z języ ka ob ce go, otrzy mu -
je w ce lu ob li cze nia punk tów re kru ta cyj nych mak sy mal ną licz bę punk -
tów za po ziom pod sta wo wy z języ ka ob ce go (100%), po mno żo ną
przez od po wied ni współczyn nik okre ślo ny w za sa dach re kru ta cji. Wy -
nik eg za mi nu z języ ka ob ce go zda ne go na po zio mie dwu języcz nym jest
prze li cza ny na wy nik eg za mi nu z języ ka ob ce go na po zio mie roz sze -
rzo nym przez po mno że nie przez 4/3 i za okrągle nie do pełne go pro -
cen ta, a na stęp nie mno żo ny przez od po wied ni współczyn nik okre ślo -
ny w za sa dach re kru ta cji.

 ad mi ni stra cja I→II (przed miot 1 /je den do wy bo ru/: hi sto ria lub
ma te ma ty ka; język ob cy no wo żyt ny oraz przed miot 2 /je den do wy -
bo ru/ spo śród: WOS, język pol ski, geo gra fia, hi sto ria /je śli w przed -
mio cie 1 zo sta ła wy bra na ma te ma ty ka/, ma te ma ty ka /je śli w przed -
mio cie 1 zo sta ła wy bra na hi sto ria/)

 ad mi ni stra cja Iz→IIz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa -
ne na ma tu rze)

 an gli sty ka I→II (język an giel ski R, język pol ski R oraz do wol ny
przed miot zda wa ny na ma tu rze in ny niż ww.); uwa ga: brak języ ka
an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym, języ ka pol skie go na po -
zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fiku je kan dy da ta z po stępo wa nia
re kru ta cyj ne go

 an gli sty ka Iz→IIz (język an giel ski R, język pol ski oraz do wol ny
przed miot zda wa ny na ma tu rze in ny niż ww.); uwa ga: brak języ ka
an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fiku je kan dy da -
ta z po stępo wa nia re kru ta cyj ne go

 ar che olo gia I→II (język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, geo gra fia)
 astro no mia I→II (fi zy ka R, ma te ma ty ka P lub R, je den przed miot

/R/ spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka); uwa ga: wa -
run kiem ko niecz nym do przy jęcia na stu dia jest uzy ska nie mi ni -
mum 50 punk tów

 Ba che lor of Bu si ness and Ad mi ni stra tion Ia (świa dec two upraw -
nia jące do pod jęcia stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza -
jące go zna jo mość języ ka an giel skie go min. na po zio mie B2 /szcze gó ło -
we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/;
uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza jące go
zna jo mość języ ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci dla któ rych język
an giel ski był języ kiem wy kła do wym w ukończo nej szko le śred niej lub
na ukończo nych stu diach, dla któ rych język an giel ski jest języ kiem oj -
czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z języ ka an giel skie go na po zio mie roz sze -
rzo nym co naj mniej na 70%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min
z języ ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie
do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji przez koor dy na to ra
wy dzia ło we go /dot. tyl ko świa dec twa uzy ska ne go za gra ni cą/)

 bez pie czeństwo na ro do we I (hi sto ria, WOS, język ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 bez pie czeństwo na ro do we Iz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio -
ty zda wa ne na ma tu rze)

 bio lo gia I→II (język ob cy no wo żyt ny, przed miot obo wiąz ko wy: bio -
lo gia; przed mio ty do wy bo ru: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia)

 bio lo gia czło wie ka I (język ob cy no wo żyt ny, przed miot obo wiąz -
ko wy: bio lo gia; przed mio ty do wy bo ru: che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)

 bio tech no lo gia I→II (che mia, język an giel ski oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, fizy ka; przy jed na ko wej licz bie punk -
tów – che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia)

an giel ski był języ kiem wy kła do wym w ukończo nej szko le śred niej lub
na ukończo nych stu diach, dla któ rych język an giel ski jest języ kiem
oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z języ ka an giel skie go na po zio mie
roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li
eg za min z języ ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny
w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji
przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go
za gra ni cą/)

 eu ro pe isty ka I→II (hi sto ria, WOS, język ob cy no wo żyt ny oraz ję-
zyk pol ski lub ma te ma ty ka)

 filo lo gia chor wac ka z języ kiem serb skim I (język ob cy no wo -
żyt ny, język pol ski); uwa ga: na uka języ ka chor wac kie go od pod -
staw

 filo lo gia cze ska I (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski); uwa ga:
na uka języ ka cze skie go od pod staw

 filo lo gia fran cu ska I (język fran cu ski lub in ny język ob cy, język pol -
ski, do wol ny przed miot, w tym dru gi język ob cy, in ny niż ww.)

 filo lo gia ger mańska I→II (język nie miec ki lub in ny język ob cy no -
wo żyt ny, język pol ski)

 filo lo gia ger mańska Iz→IIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne
na ma tu rze)

 filo lo gia hisz pańska I (język hisz pański lub in ny język ob cy, język
pol ski, do wol ny przed miot w tym dru gi język ob cy, in ny niż ww.)

 filo lo gia in dyj ska I→II (język pol ski, język an giel ski, do wol ny
przed miot /pi sem ny/, w tym dru gi język ob cy, in ny niż ww.)

 filo lo gia kla sycz na I→II (język pol ski, język an giel ski, do wol ny
przed miot in ny niż ww., w tym dru gi język ob cy)

 filo lo gia pol ska I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny
przed miot in ny niż ww.)

 filo lo gia pol ska Iz→IIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma -
tu rze)

 filo lo gia ro syj ska I (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski); uwa ga:
na uka ro syj skie go od by wa się od pod staw i na po zio mie za awan -
so wa nym

 filo lo gia ukra ińska I (język ob cy no wo żyt ny oraz język pol ski lub
język ukra iński); uwa ga: na uka języ ka ukra ińskie go od by wa się
od pod staw

 filo zo fia I→II (język pol ski, filo zo fia, język ob cy no wo żyt ny, do wol -
ny przed miot in ny niż ww.)

 filo zo fia Iz→IIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze)
 fizy ka I→II (fizy ka R, ma te ma ty ka oraz je den przed miot /R/ spo śród:

che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, bio lo gia); uwa ga: wa run kiem ko niecz -
nym do przy jęcia na stu dia jest uzy ska nie mi ni mum 50 punk tów

 ge ne ty ka i bio lo gia eks pe ry men tal na I→II (bio lo gia, język 
ob cy no wo żyt ny oraz przed mio ty do wy bo ru: che mia, ma te ma ty ka,
fizy ka)

 geo gra fia I→II (geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 geo lo gia I→II (geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: fizy ka, che mia, bio lo gia, ma te ma ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: geo gra fia, bio lo gia, fizy ka, che mia, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, WOS, język pol ski)

 hi sto ria I→II (hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed -
miot in ny niż ww.)

 hi sto ria Iz→IIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze)
 hi sto ria sztu ki I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny

przed miot in ny niż ww.)
 in dy wi du al ne stu dia in for ma tycz no -ma te ma tycz ne I (in for -

ma ty ka R, ma te ma ty ka R, język ob cy no wo żyt ny P lub R oraz je den
przed miot /R/ spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 In dy wi du al ne Stu dia Między dzie dzi no we I→II (I etap: język
pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot /R/
spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na, język grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS, język ob cy no wo żyt ny
in ny niż wy bra ny wcze śniej; uwa ga: brak przed mio tu do wy bo ru
na po zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fiku je kan dy da ta; II etap: roz mo -
wa kon sul ta cyj na spraw dza jąca pre dys po zy cje do stu diów /za gad nie -
nia i szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo I→II (język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny, do wol ny in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze
/w tym in ny język ob cy no wo żyt ny/)

 in for ma ty ka I→II stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy -
ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka; uwa ga: na stu dia będą kwa li fiko wa ni
kan dy da ci, któ rzy uzy ska li co naj mniej 115 pkt re kru ta cyj nych oraz
co naj mniej 30% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma ty ki na po -

 Bio tech no lo gy Ia (I etap: świa dec two upraw nia jące do pod jęcia
stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza jące go zna jo mość
języ ka an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma -
cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa -
ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza jące go
zna jo mość języ ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych
język an giel ski był języ kiem wy kła do wym w ukończo nej szko le śred -
niej lub na ukończo nych stu diach, dla któ rych język an giel ski jest ję-
zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z języ ka an giel skie go na po -
zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów
zda li eg za min z języ ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka -
za ny w su ple men cie do dy plo mu/; II etap: bio lo gia, che mia, je den
przed miot spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka)

 che mia I→II (che mia, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 che mia i tok sy ko lo gia sądo wa I→II (che mia, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, bio lo gia,
in for ma ty ka)

 che mia me dycz na I→II (che mia, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, in for ma ty ka)

 Che mi stry Ia (świa dec two upraw nia jące go do pod jęcia stu diów;
przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza jące go zna jo mość języ ka
an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot.
ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo -
wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza jące go zna jo mość
języ ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych język an giel -
ski był języ kiem wy kła do wym w ukończo nej szko le śred niej lub
na ukończo nych stu diach, dla któ rych język an giel ski jest języ kiem
oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z języ ka an giel skie go na po zio mie
roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li
eg za min z języ ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny
w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji
przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go
za gra ni cą/)

 Cri mi nal Ju sti ce Ia (świa dec two upraw nia jące do pod jęcia stu -
diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza jące go zna jo mość ję-
zy ka an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma -
cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/;
uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza jące -
go zna jo mość języ ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ -
rych język an giel ski był języ kiem wy kła do wym w ukończo nej szko le
śred niej lub na ukończo nych stu diach, dla któ rych język an giel ski jest
języ kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z języ ka an giel skie go na po -
zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 70%, któ rzy w trak cie stu diów
zda li eg za min z języ ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka -
za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka -
cji przez ko or dy na to ra wy działo we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne -
go za gra ni cą/)

 dy plo ma cja eu ro pej ska I→II (hi sto ria, WOS, język ob cy no wo -
żyt ny oraz język pol ski lub ma te ma ty ka)

 dzie dzic two kul tu ry ma te rial nej – ochro na, pro mo cja, go -
spo da ro wa nie I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz in ny niż
ww. do wol nie wy bra ny przed miot pi sem ny)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I→II (język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fizy ka, fi-
lo zo fia)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na Iz→IIz (język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fizy -
ka, filo zo fia)

 eko no mia I→II (przed miot 1 /je den do wy bo ru/: ma te ma ty ka lub
hi sto ria; język ob cy no wo żyt ny; przed miot 2 /je den do wy bo ru spo -
śród/: język pol ski, geo gra fia, WOS, hi sto ria /je śli w przed mio cie 1
zo sta ła wy bra na ma te ma ty ka/, ma te ma ty ka /je śli w przed mio cie 1
zo sta ła wy bra na hi sto ria/)

 eko no mia Iz→IIz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa ne
na ma tu rze)

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa I→II (język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, WOS, filo zo fia)

 Eu ro pe an Cul tu res Ia (świa dec two upraw nia jące do pod jęcia stu -
diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza jące go zna jo mość ję-
zy ka an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma -
cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/;
z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza jące go zna jo -
mość języ ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych język
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zio mie R lub co naj mniej 70% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te -
ma ty ki na po zio mie P)

 in for ma ty ka I→II stu dia 3-let nie li cen cjac kie (in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka,
ma te ma ty ka, in for ma ty ka; uwa ga: na stu dia będą kwa li fiko wa ni kan -
dy da ci, któ rzy uzy ska li co naj mniej 115 pkt re kru ta cyj nych oraz co
naj mniej 30% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma ty ki na po zio -
mie R lub co naj mniej 70% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma -
ty ki na po zio mie P)

 in for ma ty ka sto so wa na i sys te my po mia ro we I stu dia 3,5-
let nie in ży nier skie (fizy ka R, ma te ma ty ka P lub R, in for ma ty ka R
oraz je den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, geo gra fia); uwa -
ga: wa run kiem ko niecz nym do przy jęcia na stu dia jest uzy ska nie
mi ni mum 50 punk tów

 in ży nie ria geo lo gicz na I→II stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ma -
te ma ty ka lub fizy ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród /in ny niż ww./: che mia, fizy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 ita lia ni sty ka I (język pol ski, język wło ski lub in ny język ob cy, do -
wol ny in ny przed miot, w tym dru gi język ob cy, in ny niż wy bra ny)

 ju da isty ka I→II (język pol ski, język an giel ski oraz do wol ny przed -
miot /R/ pi sem ny in ny niż ww.)

 ko mu ni ka cja wi ze run ko wa I→II (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra -
fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, filo zo fia)

 ko mu ni ka cja wi ze run ko wa Iz→IIz (język pol ski, język ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki,
geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fizy ka, filo zo fia)

 ko re ani sty ka I (język pol ski, język an giel ski, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na R, do wol ny przed miot, w tym dru gi język ob cy, in ny niż
ww.)

 kry mi no lo gia Iz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze)
 kul tu ra i prak ty ka tek stu – twór cze pi sa nie i edy tor -

stwo I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot zda -
wa ny na ma tu rze in ny niż ww.)

 kul tu ro znaw stwo I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: filo zo fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS, wie dza o tańcu, geo -
gra fia)

 ma te ma ty ka I→II (ma te ma ty ka R, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 mi kro bio lo gia I→II (bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny oraz przed -
mio ty do wy bo ru: che mia, ma te ma ty ka, fizy ka)

 mi li ta rio znaw stwo I (hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny oraz przed -
miot do wol ny – in ny niż wy mie nio ny)

 mu zy ko lo gia I→II (roz mo wa kwa li fika cyj na: pre dys po zy cje kan dy -
da ta do stu diów mu zy ko lo gicz nych /m. in. umie jęt no ści mu zycz ne
w za kre sie pod sta wo wym, pre dys po zy cje do stu dio wa nia na kie run -
ku hu ma ni stycz nym/)

 ni der lan dy sty ka I→II (język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, do wol -
ny in ny przed miot w tym in ny język ob cy no wo żyt ny)

 ochro na śro do wi ska I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, fizy ka, ma te ma ty ka)

 pe da go gi ka I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, bio lo gia, WOS)

 pe da go gi ka Iz→IIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu -
rze)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mz
(I etap. język pol ski, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria, WOS; II etap. spraw -
dzian prak tycz ny z za kre su: po praw no ści wy mo wy i pi sa nia, pre -
dys po zy cji mu zycz nych; uwa ga: nie za li cze nie jed ne go ele men tu
spraw dzia nu dys kwa li fiku je kan dy da ta; uwa ga: o przy jęcie nie mo -
gą ubie gać się oso by z dys lek sją)

 pe da go gi ka spe cjal na M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: hi sto ria, bio lo gia, ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka spe cjal na Mz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne
na ma tu rze)

 po li to lo gia I→II (hi sto ria, WOS, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia)

 po li to lo gia Ia→IIa spe cjal no ści: Com pa ra ti ve Po li tics, Glo bal Se -
cu ri ty, Me dia and Po li tics, Eu ro pe in the World (świa dec two upraw -
nia jące do pod jęcia stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier -
dza jące go zna jo mość języ ka an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2
/szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred -
nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia
po twier dza jące go zna jo mość języ ka an giel skie go zwol nie ni są kan -
dy da ci, dla któ rych język an giel ski był języ kiem wy kła do wym w ukoń-
czo nej szko le śred niej lub na ukończo nych stu diach, dla któ rych ję-

Uni wer sy tet Zie lo no gór ski
65-417 Zie lo na Gó ra, ul. Li ce al na 9
tel. 68 328 20 00, 68 328 30 00
Biu ro Re kru ta cji
tel. 68 328 32 70, 68 328 29 36
tel. 68 328 29 37, 68 328 32 75
www.uz.zgo ra.pl
e -ma il: rek tor@uz.zgo ra.pl

Wy dział Ar ty stycz ny 
www.wa.uz.zgo ra.pl
 ar chi tek tu ra wnętrz I (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90

pkt/; pi sem ne od po wie dzi na trzy py ta nia kwa li fika cyj ne /0-10 pkt/;
za kwa li fiko wa ny do przy jęcia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo -
że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie
mniej szą niż 30)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej
I→II (spraw dzian prak tycz ny: pre dys po zy cje mu zycz ne /0-25 pkt/,
umie jęt ność gry na do wol nym in stru men cie – wy ko na nie jed ne go
utwo ru /0-25 pkt/, umie jęt ność śpie wu – wy ko na nie jed ne go utwo -
ru w do wol nej sty li sty ce /0-25 pkt/, pre dys po zy cje ma nu al ne /0-25
pkt/; za kwa li fiko wa ny do przy jęcia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc,
mo że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak
nie mniej szą niż 50); uwa ga: w przy pad ku kan dy da tów za kwa -
li fi ko wa nych do przy jęcia i przy jętych na stu dia, wy ma ga ne
jest orze cze nie le ka rza me dy cy ny pra cy, stwier dza jące brak
prze ciw wska zań zdro wot nych do pod jęcia stu diów

 gra fika I (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90 pkt/, pi sem ne
od po wie dzi na trzy py ta nia kwa li fika cyj ne /0-10 pkt/; za kwa li fiko wa -
ny do przy jęcia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo że być wy łącz -
nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie mniej szą
niż 30)

 jazz i mu zy ka es tra do wa I→II (część prak tycz na oce nia jąca: pre -
dys po zy cje mu zycz ne /0-25 pkt/ oraz umie jęt no ści – spraw dzian re -
ali zo wa ny jest w jed nej z pięciu form do wy bo ru /0-75 pkt/: 1. gra
na in stru men cie – wy ko na nie dwóch stan dar dów jaz zo wych, 2. śpiew
/do wy bo ru: jaz zo wy, pop, go spel/ – wy ko na nie dwóch utwo rów w tym
przy naj mniej jed ne go stan dar du, 3. kom po zy cja i aran ża cja /przed -
sta wie nie dwóch wła snych prac kom po zy tor skich lub aran ża cyj -
nych/; 4. son gw ri ting – za pre zen to wa nie dwóch wła snych prac kom -
po zy tor skich, 5. pro duk cja mu zycz na obej mu je za pre zen to wa nie
na grań dwóch utwo rów zre ali zo wa nych przez kan dy da ta w za kre sie
re je stra cji, pro duk cji i mik su ma te ria łu dźwięko we go, omó wie nie pro -
ce su pro duk cyj ne go i na rzędzi uży tych do re ali za cji na gań. Za kwa li -
fiko wa ny do przy jęcia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo że być
wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie mniej -
szą niż 50)

 ma lar stwo I→II (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90 pkt/, pi -
sem ne od po wie dzi na trzy py ta nia kwa li fika cyj ne /0-10 pkt/; za kwa -
li fiko wa ny do przy jęcia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo że być
wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie mniej -
szą niż 30)

 sztu ki wi zu al ne I→II (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90
pkt/, pi sem ne od po wie dzi na trzy py ta nia kwa li fika cyj ne /0-10 pkt/;
za kwa li fiko wa ny do przy jęcia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo -
że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie
mniej szą niż 30)

Wy dział Bu dow nic twa, 
Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska 
www.wba is.uz.zgo ra.pl
 ar chi tek tu ra M (punk ty za je den przed miot wy bra ny spo śród: bio -

lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty -
ka, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 bu dow nic two I→II, In→IIn (1. ma te ma ty ka; 2. punk ty za je -
den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka lub
punk ty za wy nik eg za mi nu za wo do we go /szcze gó ło we in for ma cje
bez po śred nio na uczel ni/)

 ener ge ty ka I, In (1. ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny, język
pol ski; 2. punk ty za je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, in -
for ma ty ka lub punk ty za wy nik eg za mi nu za wo do we go /szcze gó -
ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

 geo in for ma ty ka i tech ni ki sa te li tar ne I, In (1. ma te ma ty -
ka; 2. punk ty za je den przed miot spo śród: fizy ka, in for ma ty ka lub
punk ty za wy nik eg za mi nu za wo do we go /szcze gó ło we in for ma cje
bez po śred nio na uczel ni/)

zyk an giel ski jest języ kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z języ ka
an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy
w trak cie stu diów zda li eg za min z języ ka an giel skie go na po zio mie
B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for -
mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko
dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/)

 pra ca so cjal na I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia)

 pra wo M (hi sto ria lub ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: WOS, język pol ski, geo gra fia, hi sto ria /je śli
w przed mio cie 1 zo sta ła wy bra na ma te ma ty ka/, ma te ma ty ka /je śli
w przed mio cie 1 zo sta ła wy bra na hi sto ria/)

 pra wo Mw, Mz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze)
 psy cho lo gia M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 psy cho lo gia Mw (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze)
 pu bli ko wa nie cy fro we i sie cio we I→II (język ob cy no wo żyt ny,

do wol ny in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze oraz je den przed miot
spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka)

 pu bli ko wa nie cy fro we i sie cio we Iz→IIz (trzy do wol ne przed -
mio ty zda wa ne na ma tu rze)

 si no lo gia I (język pol ski, język an giel ski, język ła ciński i kul tu ra an -
tycz na R, do wol ny przed miot, w tym dru gi język ob cy, in ny niż ww.;
uwa ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 so cjo lo gia I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia)

 so cjo lo gia eko no micz na I→II (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo -
gra fia)

 so cjo lo gia grup dys po zy cyj nych I→II (język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma -
ty ka, geo gra fia)

 sto sun ki między na ro do we I→II (hi sto ria, WOS, język ob cy no -
wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 sto sun ki między na ro do we Ia→IIa spe cjal ność: Glo bal Stu dies
(świa dec two upraw nia jące do pod jęcia stu diów; przed sta wie nie za -
świad cze nia po twier dza jące go zna jo mość języ ka an giel skie go mi ni -
mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych
za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed -
sta wie nia za świad cze nia po twier dza jące go zna jo mość języ ka an giel -
skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych język an giel ski był języ -
kiem wy kła do wym w ukończo nej szko le śred niej lub na ukończo nych
stu diach, dla któ rych język an giel ski jest języ kiem oj czy stym, któ rzy
zda li ma tu rę z języ ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj -
mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min z języ ka an -
giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy -
plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra
wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/)

 sto sun ki między na ro do we Iz→IIz (trzy do wol ne przed mio ty zda -
wa ne na ma tu rze)

 stu dia śród ziem no mor skie I→II (język pol ski, język an giel ski,
do wol ny przed miot, w tym dru gi język ob cy, in ny niż ww.)

 tu ry sty ka I→II (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, bio lo gia, fizy ka, che mia, hi sto ria, język pol ski, ma te -
ma ty ka, WOS)

 za rządza nie mi gra cja mi I (hi sto ria, WOS, język ob cy no wo żyt -
ny oraz język pol ski lub ma te ma ty ka)

 za rządza nie pro jek ta mi spo łecz ny mi I→II (hi sto ria, WOS, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz język pol ski lub ma te ma ty ka)

 za rządza nie pro jek ta mi spo łecz ny mi Iz→IIz (trzy do wol ne
przed mio ty zda wa ne na ma tu rze)

 za rządza nie śro do wi skiem przy rod ni czym I→II (język ob cy
no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma -
ty ka, geo gra fia)
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 in ży nie ria śro do wi ska I→II, In→IIn (1. ma te ma ty ka, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny; 2. punk ty za je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, WOS lub punk ty
za wy nik eg za mi nu za wo do we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po -
śred nio na uczel ni/)

Wy dział Eko no mii i Za rządza nia
www.wez.uz.zgo ra.pl
 TT bez pie czeństwo na ro do we I→II, In→IIn (P i R – język pol -

ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 TT eko no mia I→II, In→IIn (P i R – ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

 TT lo gi sty ka I→II, In→IIn (P i R – ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

 TT za rządza nie I→II, In→IIn (P i R – ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Fi zy ki i Astro no mii 
www.wfa.uz.zgo ra.pl
 astro no mia I (P i R – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -

żyt ny, fizy ka; przy bra ku fizy ki – che mia lub in for ma ty ka)
 fizy ka I→II (P i R – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt -

ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka, in for ma ty ka)
 fizy ka me dycz na I (P i R – bio lo gia, ma te ma ty ka, język pol ski, ję-

zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka,
in for ma ty ka)

 Phy sics Ia→IIa stu dia w języ ku an giel skim (P i R – ma te ma ty -
ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
che mia, fizy ka, in for ma ty ka)

Wy dział Hu ma ni stycz ny
www.wh.uz.zgo ra.pl
 co aching i do radz two filo zo ficz ne I, In (P i R – je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na,
język ob cy no wo żyt ny, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I→II (P i R – język
pol ski oraz je den przed miot spo śród: filo zo fia, hi sto ria, język ob cy
no wo żyt ny, WOS)

 filo lo gia an giel ska I→II, In→IIn (P i R – język an giel ski, język
pol ski)

 filo lo gia fran cu ska z dru gim języ kiem ro mańskim I (P i R
– język pol ski, język ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia skie ro wa ne
rów nież do kan dy da tów bez zna jo mo ści języ ka fran cu skie go

 filo lo gia ger mańska I→II, In→IIn (P i R – język nie miec ki, ję-
zyk pol ski)

 fi lo lo gia pol ska I→II (P i R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 filo lo gia ro syj ska I→II (P i R – język ob cy no wo żyt ny, język pol -

ski); uwa ga: stu dia skie ro wa ne rów nież do kan dy da tów bez
zna jo mo ści języ ka ro syj skie go

 filo zo fia I→II (P i R – filo zo fia, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, ma te ma ty ka, WOS)

 hi sto ria I→II (P i R – je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo gra fia,
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język pol -
ski, WOS)

 kul tu ro znaw stwo I (P i R – je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, język ob cy no wo żyt ny, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 li te ra tu ra po pu lar na i kre acje świa tów gier I (P i R – język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział In for ma ty ki, Elek tro tech ni ki i Au to ma ty ki
www.wiea.uz.zgo ra.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka I→II, In→IIn (1. ma te ma ty ka, język

ob cy no wo żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je den przed miot spo -
śród: che mia, fizy ka, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik eg za mi nu
za wo do we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

 biz nes elek tro nicz ny I, In (1. ma te ma ty ka, język ob cy no wo -
żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je den przed miot spo śród: che mia,
fizy ka, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik eg za mi nu za wo do we go
/szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

 elek tro tech ni ka I→II, In→IIn (1. ma te ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je den przed miot spo śród: che -
mia, fizy ka, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik eg za mi nu za wo do -

we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)
 in for ma ty ka I→II, In→IIn (1. ma te ma ty ka, język ob cy no wo -

żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je den przed miot spo śród: che mia,
fizy ka, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik eg za mi nu za wo do we go
/szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

Wy dział Le kar ski i Na uk o Zdro wiu
www.wlnz.uz.zgo ra.pl
 fizjo te ra pia M (P i R – język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka,
WOS); uwa ga: re kru ta cja zo sta nie uru cho mio na po uzy ska -
niu zgo dy przez MEiN na pro wa dze nie stu diów

 kie ru nek le kar ski M, Mn (R – punk ty za dwa przed mio ty wy -
bra ne spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, za kwa li fi-
ko wa ny do przy jęcia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo że być
wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie
mniej szą niż 80 pkt; z obu przed mio tów kan dy dat zo bo wiąza ny
jest uzy skać: mi ni mum 40 pkt z jed ne go wy bra ne go przed mio tu
i mi ni mum 40 pkt z dru gie go wy bra ne go przed mio tu)

 pie lęgniar stwo I→II (P i R – język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 ra tow nic two me dycz ne I (P i R – język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, ma te ma -
ty ka)

Wy dział Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Eko no me trii 
www.wmie.uz.zgo ra.pl
 Com pu ter Scien ce and Eco no me trics Ia→IIa stu dia w języ -

ku an giel skim (P i R – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka)

 in for ma ty ka i eko no me tria I→II (P i R – ma te ma ty ka, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, in for ma ty ka)

 in ży nie ria da nych I→II (P i R – ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia,
in for ma ty ka)

 ma te ma ty ka I→II (P i R – ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for -
ma ty ka)

 Ma the ma tics Ia→IIa stu dia w języ ku an giel skim (P i R – ma te -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka)

Wy dział Me cha nicz ny
www.wm.uz.zgo ra.pl
 bez pie czeństwo i hi gie na pra cy I→II, In→IIn (1. ma te ma -

ty ka, fizy ka, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je -
den przed miot spo śród: che mia, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik
eg za mi nu za wo do we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio
na uczel ni/)

 in ży nie ria bio me dycz na I→II (1. ma te ma ty ka, fizy ka, język ob -
cy no wo żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik eg za mi nu za wo -
do we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I→II, In→IIn (1. ma te ma ty ka,
fizy ka, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je den
przed miot spo śród: che mia, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik eg -
za mi nu za wo do we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio
na uczel ni/)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji I→II, In→IIn (1. ma te -
ma ty ka, fizy ka, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski; 2. punk ty za je -
den przed miot spo śród: che mia, in for ma ty ka lub punk ty za wy nik
eg za mi nu za wo do we go /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio
na uczel ni/)

Wy dział Na uk Bio lo gicz nych 
www.wnb.uz.zgo ra.pl/pl
 bio lo gia I→II (P i R – bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, język ob cy

no wo żyt ny)
 bio mo ni to ring i za rządza nie śro do wi skiem I, In (P i R

– bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 bio tech no lo gia I→II (P i R – bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, język

ob cy no wo żyt ny)
 Envi ro men tal Pro tec tion Ia stu dia w języ ku an giel skim (P i R

– bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 tu ry sty ka i re kre acja I, In (P i R: język pol ski, język ob cy no -

wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, WOS)

 wy cho wa nie fizycz ne I→II, In→IIn (P i R – język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo -
gra fia, język pol ski, ma te ma ty ka)

 ży wie nie czło wie ka i die to te ra pia I, In (R i P – ma te ma -
ty ka, język ob cy no wo żyt ny, język pol ski oraz bio lo gia lub che mia)

Wy dział Na uk Spo łecz nych
www.wpps.uz.zgo ra.pl
 ani ma cja kul tu ry i twór czej ak tyw no ści w sie ci I, In (P i R

– język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, je den przed miot wy bra ny in -
ny niż język ob cy no wo żyt ny)

 re so cja li za cja z kry mi no lo gią I, In (P i R – język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz przed miot wy bra ny in ny niż język ob cy no wo -
żyt ny); uwa ga: re kru ta cja zo sta nie uru cho mio na po uzy ska -
niu zgo dy MEiN na pro wa dze nie stu diów

 pe da go gi ka I→II, In→IIn spe cjal no ści: lo go pe dia i te ra pia pe -
da go gicz na, pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza i pro fi -
lak ty ka, po rad nic two i so cjo te ra pia, re so cja li za cja z przy go -
to wa niem do pra cy w służbach mun du ro wych, re so cja li za cja
z pre wen cją kry mi nal ną (P i R – język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot in ny niż język ob cy no wo żyt ny); uwa ga:
przy pad ku otrzy ma nia zgo dy na pro wa dze nie re kru ta cji
na stu dia I st. na kie run ku re so cja li za cja z kry mi no lo gią, re -
kru ta cja na spe cjal no ści re so cja li za cja z przy go to wa niem
do pra cy w służbach mun du ro wych oraz re so cja li za cja z pre -
wen cją kry mi nal ną nie będzie pro wa dzo na

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (P i R
– język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz przed miot wy bra ny in -
ny niż język ob cy no wo żyt ny)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (P i R – język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz przed miot wy bra ny in ny niż język ob cy no wo żyt ny)

 po li to lo gia I→II (P i R – je den przed miot spo śród: filo zo fia, geo gra -
fia, hi sto ria, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 TT pra ca so cjal na I→II, In→IIn (P i R – język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz przed miot wy bra ny in ny niż język ob cy no wo żyt ny)

 psy cho lo gia M (P i R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma -
ty ka, WOS)

 so cjo lo gia I→II (P i R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
przed miot wy bra ny in ny niż język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.wpa.uz.zgo ra.pl
 ad mi ni stra cja I→II, In→IIn (P i R – język pol ski, język ob cy no -

wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te -
ma ty ka, WOS)

 pra wo M, Mn (P i R – hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: geo gra fia, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)
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uczelnie 
TECHNICZNE

Nauka w uczelniach technicznych w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem
młodzieży zorientowanej na praktyczne studia, gwarantujące optymalne dostosowanie profilu
kształcenia do rynku pracy. Studia techniczne coraz częściej podejmują dziewczyny. Więcej na
ten temat www.dziewczynynapolitechniki.pl

W XVII w. za częły po wsta wać spe cja li stycz ne, jed no kie run ko we szko ły tech nicz ne. Jed na z pierw -
szych cy wil nych szkół bu dow nic twa i ar chi tek tu ry zo sta ła utwo rzo na w 1692 r. w Wied niu. 

Zmia ny w spo so bie kształce nia spe cja li stów zaj mu jących się na uka mi tech nicz ny mi przy nio sła
re wo lu cyj na Fran cja. Prze stał ist nieć je den z naj star szych uni wer sy te tów na świe cie – Sor bo na,
re ak ty wo wa ny przez Na po le ona do pie ro w 1806 r. pod na zwą Uni wer sy te tu Ce sar skie go.
W miej sce za mkniętych uni wer sy te tów po wsta ły szko ły wy ższe wy spe cja li zo wa ne w kształce niu
po trzeb nych spe cja li stów. 

Pierw sze pró by po wo ła nia uczel ni tech nicz nej na te re nach Kró le stwa Kon gre so we go po dej -
mo wa li m.in. Sta ni sław Po toc ki, Raj mund Rem bie liński i Sta ni sław Sta szic. Pierw szą szko łą za wo -
do wą na zie miach pol skich by ła Szko ła Aka de micz no -Gór ni cza w Kiel cach, otwar ta pod ko -
niec 1816 r. Choć uczęsz cza ło do niej nie co po nad 90 słu cha czy, a ukończy ło ją 40, to wła śnie ci
in ży nie ro wie z Kielc zna cząco przy czy ni li się do roz wo ju ośrod ków prze my sło wych w Za głębiu
Sta ro pol skim. 

W 1826 ro ku po wsta ła uczel nia uwa ża na za pier wo wzór Po li tech ni ki War szaw skiej – War szaw -
ska Szko ła Przy go to waw cza do In sty tu tu Po li tech nicz ne go. Dzia ła ła je dy nie przez pięć lat, a jej za -
mknięcie by ło efek tem re pre sji, któ re mia ły miej sce po Po wsta niu Li sto pa do wym (1831 r.). W ostat -
nim ro ku dzia łal no ści na war szaw skiej uczel ni, stu dio wa ło 110 słu cha czy. Ko lej ny krót ki etap
kształce nia pol skich in ży nie rów na te re nie za bo ru ro syj skie go prze rwa ło Po wsta nie Stycz nio we. 

Lo sy pol skich szkół tech nicz nych pod za bo rem au stro -węgier skim są związa ne m.in. z Po li tech ni -
ką Lwow ską. W 1844 ro ku we Lwo wie, na pod bu do wie Aka de mii Re al no -Han dlo wej po wo ła no Aka -
de mię Tech nicz ną z sze ścio ma ka te dra mi: ma te ma ty ki, fi zy ki, me cha ni ki, geo me trii wy kreśl nej i ry -
sun ku tech nicz ne go, che mii, geo de zji. Po czte rech la tach, pod czas Wio sny Lu dów, na lwow skiej uczel ni
wpro wa dzo no na ucza nie w języ ku pol skim. W 1851 r. pró bo wa no prze kształcić Aka de mię Tech nicz -
ną w dwu po zio mo wą uczel nię – na wzór pa ry skiej po li tech ni ki. Po mi mo, że szko ła funk cjo no wa ła
pod nie miec ką na zwą w ra mach au striac kie go sys te mu oświa to we go, rek tor i ko le gium pro fe sor skie
w ko re spon den cji kra jo wej sto so wa ło kon se kwent nie pol ską na zwę – Szko ła Po li tech nicz na. For mal -
nie uczel nia przy jęła mia no Po li tech ni ki Lwow skiej po od zy ska niu nie pod le gło ści – w 1921 ro ku.

Wła dze pru skie za bra nia ły kształce nia w języ ku pol skim. Dzi siej sze po li tech ni ki w Gdańsku
i Wro cła wiu od wo łu ją się do stu let niej tra dy cji Kró lew skich Szkół Tech nicz nych, któ re by ły uczel -
nia mi stric te nie miec ki mi, spo lo ni zo wa ny mi do pie ro po 1945 r. Po wsta nie pol skiej uczel ni by ło
mo żli we do pie ro po I woj nie świa to wej. Jesz cze pod czas Po wsta nia Wiel ko pol skie go w 1919 r.
w Po zna niu po wo ła na zo sta ła Państwo wa Wy ższa Szko ła Bu do wy Ma szyn, a 10 lat później Wy -
dział Elek trycz ny. Zmie nio na zo sta ła ta kże na zwa uczel ni na Państwo wą Wy ższą Szko łę Bu do wy
Ma szyn i Elek tro tech ni ki. Pla ny po wo ła nia Po li tech ni ki Po znańskiej prze rwa ła II woj na świa to wa.
Do pie ro we wrze śniu 1945 r. po znańska uczel nia uzy ska ła na zwę Szko ły In ży nier skiej, a mia no
Po li tech ni ki przy jęła 10 lat później.

Pre zen tu je my 20 uczel ni tech nicz nych: 14 po li tech nik, trzy aka de mie i dwa 
uni wer sy te ty. Naj star sze, naj więk sze i naj bar dziej pre sti żo we z nich to Po li tech -
ni ka War szaw ska i Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza w Kra ko wie. Naj młod sze to 
Po li tech ni ka Byd go ska, daw niej Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy 
im. Ja na i Jędrze ja śnia dec kich, któ ra uzy ska ła sta tus po li tech ni ki 21 ma ja 2021 r.

Po li tech ni ka Bia ło stoc ka
15-351 Bia ły stok, ul. Wiej ska 45 a
tel. 85 746 71 48, 85 746 71 47
www.pb.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@pb.edu.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji:
• Re kru ta cja na stu dia na Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej od by wa się dro gą

elek tro nicz ną przez sys tem In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów (IRK):
https://irk.pb.edu.pl/

• W po stępo wa niu re kru ta cyj nym bra ne są pod uwa gę wy ni ki z części
pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go.

• W przy pad ku kan dy da tów, któ rzy ukończy li szko łę w ro ku szkol -
nym 2022/2023 pod uwa gę mo że być bra ny wy nik końco wy z eg za mi -
nów za wo do wych.

• W przy pad ku, gdy kan dy dat nie przy stąpił do części roz sze rzo nej 
eg za mi nu ma tu ral ne go z da ne go przed mio tu, w po stępo wa niu kwa li -
fika cyj nym otrzy mu je punk ty za po ziom pod sta wo wy (wy ni ka jące ze
świa dec twa doj rza ło ści) oraz 0 punk tów za po ziom roz sze rzo ny.

• Kan dy da tów na kie run ki: ar chi tek tu ra, ar chi tek tu ra wnętrz oraz gra -
fika obo wiązu je eg za min z ry sun ku od ręcznego

Wy dział Ar chi tek tu ry
wa.pb.edu.pl
 ar chi tek tu ra III (I etap: eg za min z ry sun ku od ręcz ne -

go; II etap: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 ar chi tek tu ra wnętrz III (I etap: eg za min z ry sun ku od ręcz -
ne go; II etap: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 gra fi ka I (I etap: eg za min z ry sun ku od ręcz ne go; II etap: 1. ma te -
ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki,
geo gra fia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Bu dow nic twa i Na uk o Śro do wi sku
wb.pb.edu.pl
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, IzIIz (1. ma te ma ty ka;

2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki lub wy nik końco wy z eg za mi nów za wo do -
wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 bio tech no lo gia III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia lub wy nik końco wy z eg za -
mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 bu dow nic two III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka lub wy nik końco wy z eg -
za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 ener ge ty ka ciepl na I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 go spo dar ka prze strzen na III, IzIIz (1. ma te ma ty -
ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, bio -
lo gia lub wy nik końco wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy
no wo żyt ny)

 in ży nie ria rol no -spo żyw cza I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je -
den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia lub wy nik końco -
wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 in ży nie ria śro do wi ska III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je -
den przed miot spo śród: fizy ka, che mia, bio lo gia lub wy nik końco -
wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 le śnic two III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot
spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia lub wy nik końco wy
z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Elek trycz ny
we.pb.edu.pl
 cy fry za cja prze my słu I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot

spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, che mia lub wy nik końco wy z eg za mi -
nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 eko ener ge ty ka I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:
fi zy ka, in for ma ty ka, che mia lub wy nik końco wy z eg za mi nów za wo -
do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, IzIIz (1. ma te ma -
ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, che mia 
lub wy nik końco wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no -
wo żyt ny)
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 elek tro tech ni ka III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, che mia lub wy nik końco -
wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 elek tro tech ni ka – stu dia du al ne I pro fil prak tycz ny (1.
ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, che -
mia lub wy nik końco wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no -
wo żyt ny)

Wy dział In for ma ty ki
wi pb.edu.pl
 in for ma ty ka III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka lub wy nik końco wy z eg za mi -
nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 in for ma ty ka i eko no me tria I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka lub wy nik końco wy z eg -
za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 ma te ma ty ka sto so wa na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka lub wy nik końco wy z eg za mi nów
za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział In ży nie rii Za rządza nia
wiz.pb.edu pl
 in ży nie ria me blar stwa I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy no -
wo żyt ny)

 lo gi sty ka III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot
spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 tu ry sty ka i re kre acja I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, WOS; 3. język ob cy
no wo żyt ny)

 za rządza nie III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, WOS; 3. język ob cy
no wo żyt ny)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, IzIIz (1. ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka; 3. ję-
zyk ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie i in ży nie ria usług I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2.
je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka; 3. język ob cy no -
wo żyt ny)

Wy dział Me cha nicz ny
wm.pb.edu.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka lub wy nik końco -
wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 in ży nie ria bio me dycz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka lub wy nik końco -
wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka lub wy nik
końco wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IzIIz (zło że nie wy ma ga nych
do ku men tów; w przy pad ku prze kro cze nia li mi tu miejsc: 1. ma te ma -
ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma -
ty ka lub wy nik końco wy z eg za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no -
wo żyt ny)

 me cha tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka lub wy nik końco wy z eg -
za mi nów za wo do wych; 3. język ob cy no wo żyt ny)

Aka de mia 
Tech nicz no -Hu ma ni stycz na
w Biel sku -Bia łej

43-309 Biel sko -Bia ła, ul. Wil lo wa 2
tel. 33 827 93 50
www.ath.biel sko.pl
e -ma il: re kru ta cja@ath.biel sko.pl

Wy dział Bu do wy Ma szyn i In for ma ty ki
wbmii.ath.biel sko.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka I, In (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in -

for ma ty ka oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki)

 ar chi tek tu ra IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (1. dwu eta po wy
eg za min prak tycz ny: I etap – ry su nek od ręcz ny z na tu ry na pod sta -
wie przed sta wio nych ele men tów kom po zy cji, II etap – test z wy -
obraźni prze strzen nej i kom po zy cyj nej – kom po zy cja o cha rak te rze
ar chi tek to nicz nym; 2. język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka
i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki)

 bu dow nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia)

 bu dow nic two IaIIa stu dia w języ ku an giel skim; pro fil ogól -
no aka de mic ki (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka
i astro no mia, che mia)

 geo de zja i kar to gra fia I, In (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia)

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn pro fil ogól no aka de mic -
ki (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia,
che mia)

Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
whbz.pbs.edu.pl
 in spek cja we te ry na ryj na I (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty -

ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia,
che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

 zoo fizjo te ra pia I (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia,
fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

 zoo tech ni ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio -
lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej
wim.pbs.edu.pl 
 in ży nie ria bio me dycz na III (język ob cy, ma te ma ty ka oraz je -

den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka
i astro no mia, che mia, bio lo gia); uwa ga: stu dia re ali zo wa ne wspól -
nie przez Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej PBS i Wy dział Le kar -
ski CM UMK

 in ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii I (język ob cy, ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (język ob cy, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka,
fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia)

 me cha tro ni ka III (język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no -
mia, che mia)

 trans port III, InIIn (język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka
i astro no mia, che mia)

Wy dział Rol nic twa i Bio tech no lo gii
wr.pbs.edu.pl
 agrot ro ni ka I pro fil ogól no aka de mic ki (język pol ski, język ob cy,

ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty -
ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu I (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty -
ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia,
che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

 bio tech no lo gia III (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz
przed miot obo wiąz ko wy lub do dat ko wy bio lo gia)

 ochro na i za rządza nie śro do wi skiem I pro fil ogól no aka de -
mic ki (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy ka
i astro no mia, geo gra fia)

 rol nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka
oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia,
che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

 zie lar stwo i fito te ra pia I (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka
oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che -
mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

 eks plo ata cja po jaz dów I, In pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka
lub fi zy ka lub in for ma ty ka oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

 in for ma ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma -
ty ka oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka lub
fi zy ka lub in for ma ty ka oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma ty -
ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Hu ma ni stycz no -Spo łecz ny
whs.ath.biel sko.pl
 fi lo lo gia III, InIIn spe cjal ność: fi lo lo gia an giel ska (język pol -

ski oraz język an giel ski)
 fi lo lo gia III, InII spe cjal ność: fi lo lo gia hisz pańska (język pol -

ski oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)
 fi lo lo gia pol ska III (język pol ski oraz do wol ny język ob cy no wo -

żyt ny)
 pe da go gi ka III, InIIn pro fil prak tycz ny (język pol ski oraz

do wol ny język ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język

pol ski oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział In ży nie rii Ma te ria łów, Bu dow nic twa i Śro do wi ska
wim bis.ath.biel sko.pl
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)
 in ży nie ria ma te ria ło wa III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy -

ka lub che mia lub bio lo gia oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka

lub che mia lub bio lo gia oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)
 ochro na śro do wi ska I, In (ma te ma ty ka lub che mia lub bio lo -

gia lub geo gra fia oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)
 go spo dar ka o obie gu za mkniętym I, In (ma te ma ty ka lub fi -

zy ka lub che mia lub bio lo gia lub geo gra fia oraz do wol ny język ob -
cy no wo żyt ny)

Wy dział Na uk o Zdro wiu
wnoz. ath. biel sko. pl
 pie lęgniar stwo III pro fil prak tycz ny (język pol ski lub ma te ma -

ty ka lub bio lo gia oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)
 ra tow nic two me dycz ne I, In pro fil prak tycz ny (język pol ski

lub ma te ma ty ka lub bio lo gia oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Za rządza nia i Trans por tu
wzit.ath.biel sko.pl
 ana li ty ka i ko mu ni ka cja w biz ne sie I, In pro fil prak tycz ny

(język pol ski lub ma te ma ty ka lub wie dza o spo łe czeństwie oraz
do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

 so cjo lo gia I pro fil prak tycz ny (język pol ski lub hi sto ria lub ma te -
ma ty ka lub wie dza o spo łe czeństwie oraz do wol ny język ob cy no wo -
żyt ny)

 trans port III, InIIn (ma te ma ty ka lub in for ma ty ka lub geo -
gra fia lub fi zy ka oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie III, InIIn (ma te ma ty ka lub in for ma ty ka lub
geo gra fia oraz do wol ny język ob cy no wo żyt ny)

Po li tech ni ka Byd go ska
im. Ja na i Jędrze ja 
Śnia dec kich 

85-796 Byd goszcz
Al. prof. S. Ka li skie go 7
tel. 52 374 94 11, fax 52 374 93 27
www.pbs.edu.pl
e -ma il: pbs@pbs.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@pbs.edu.pl

Wy dział Bu dow nic twa, Ar chi tek tu ry 
i In ży nie rii Śro do wi ska
wba iis.pbs.edu.pl
 ar chi tek tu ra III (1. dwu eta po wy eg za min prak tycz ny: I etap

– ry su nek od ręcz ny z na tu ry na pod sta wie przed sta wio nych ele men -
tów kom po zy cji, II etap – test z wy obraźni prze strzen nej i kom po zy -
cyj nej – kom po zy cja o cha rak te rze ar chi tek to nicz nym; 2. język pol -
ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru



Wy dział Sztuk Pro jek to wych 
wsp.pbs.edu.pl
 ar chi tek tu ra wnętrz III pro fil prak tycz ny (język pol ski, język

ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te -
ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki; 
eg za min prak tycz ny jest spraw dzia nem pre dys po zy cji do za wo du ar -
chi tek ta wnętrz – prze gląd te czek wy sła nych dro gą ma ilo wą, za wie -
ra jących wła sno ręcz nie wy ko na ne pra ce w po sta ci do ku men tu PDF
/do ku ment po wi nien za wie rać: 15 prac w do wol nej tech ni ce o te ma -
ty ce wska zu jącej na za in te re so wa nie kie run kiem ar chi tek tu ra
wnętrz/)

 ko mu ni ka cja wi zu al na I (język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria sztu ki, hi sto ria,
WOS, geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia; eg -
za min prak tycz ny jest spraw dzia nem zdol no ści ar ty stycz nych kan -
dy da ta – prze gląd te czek wy sła nych dro gą ma ilo wą, za wie ra jących
wła sno ręcz nie wy ko na ne pra ce w po sta ci do ku men tu PDF /do ku -
ment po wi nien za wie rać: 15 prac w do wol nej tech ni ce o te ma ty ce
wska zu jącej na za in te re so wa nie kie run kiem ko mu ni ka cja wi zu al na/)

 wzor nic two III pro fil prak tycz ny (język ob cy, ma te ma ty ka oraz
je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria sztu ki, hi -
sto ria, WOS, geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che -
mia; eg za min prak tycz ny jest spraw dzia nem zdol no ści ar ty stycz nych
kan dy da ta – prze gląd te czek wy sła nych dro gą ma ilo wą, za wie ra ją-
cych wła sno ręcz nie wy ko na ne pra ce w po sta ci do ku men tu PDF /do -
ku ment po wi nien za wie rać: 15 prac w do wol nej tech ni ce o te ma ty -
ce wska zu jącej na za in te re so wa nie kie run kiem wzor nic two/)

Wy dział Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej
wtiich.pbs.edu.pl
 ana li ty ka che micz na i spo żyw cza I, In (język pol ski, język

ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma -
te ma ty ka, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, geo -
gra fia, in for ma ty ka)

 in ży nie ria far ma ceu tycz na I (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, che mia,
fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka); 

 tech no lo gia che micz na III, InIIn (język pol ski, język ob -
cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te -
ma ty ka, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, geo gra -
fia, in for ma ty ka)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka I pro fil prak tycz -
ny (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro -
no mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka)

Wy dział Te le ko mu ni ka cji, In for ma ty ki i Elek tro tech ni ki
wtiie.pbs.edu.pl
 au to ma ty ka i elek tro ni ka I pro fil prak tycz ny (język ob cy, ma -

te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi -
zy ka lub fi zy ka i astro no mia)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InIIn (język ob cy, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka,
fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (język ob cy, ma te ma ty ka oraz
je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy -
ka i astro no mia)

 ener ge ty ka I pro fil prak tycz ny (język ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka
i astro no mia)

 in for ma ty ka sto so wa na III, InIIn (język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka lub fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka)

 te le in for ma ty ka I, In (język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka
i astro no mia, in for ma ty ka)

 te le ko mu ni ka cja i tech no lo gie In ter ne tu rze czy I, In
(język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo -
śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka);
uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uzy ska nia po zwo le nia
z MEiN

Wy dział Za rządza nia
wz.pbs.edu.pl
 finan se i ra chun ko wość III, InIIn pro fil prak tycz ny (ję-

zyk pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy -
bo ru spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS, geo gra fia, bio lo gia,
che mia, in for ma ty ka)

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I (ma te ma ty ka, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub
fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for -
ma cyj na /in for ma ty ka/)

 in ży nie ria go spo dar ki obie gu za mknięte go I (ma te ma ty ka,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi -
zy ka z astro no mią /fi zy ka/ lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj -
na /in for ma ty ka/)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka
z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma cyj -
na /in for ma ty ka/)

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka,
lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia)

 lo gi sty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, lub hi sto ria,
lub WOS)

 lo gi sty ka in ży nier ska I, In (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka z astro -
no mią /fizy ka/, lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in -
for ma ty ka/)

 ma te ma ty ka sto so wa na i tech no lo gie in for ma tycz ne I (ma -
te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub tech no lo gia
in for ma cyj na, lub in for ma ty ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka, ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub tech no lo gia in for -
ma cyj na, lub in for ma ty ka)

 me cha tro ni ka I, In (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią,
lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na, lub in for ma ty ka)

 me ta lur gia III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka
z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma -
cyj na /in for ma ty ka/)

 od na wial ne źró dła ener gii I (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia lub che mia
lub fi zy ka lub in for ma ty ka)

 za rządza nie III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia lub hi sto -
ria, lub WOS)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma -
ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia, lub
tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/)

 za rządza nie ja ko ścią i pro duk cją/Qu ali ty and pro duc tion
ma na ge ment III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią /fi zy ka/ lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty -
ka/)

 za rządza nie śro do wi skiem I (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka
z astro no mią lub che mia, lub in for ma ty ka lub tech no lo gia in for ma -
cyj na)

 za rządza nie w tu ry sty ce i spo rcie I (ma te ma ty ka, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia
lub hi sto ria, lub WOS)

Po li tech ni ka Gdańska
80-233 Gdańsk
ul. G. Na ru to wi cza 11/12
In for ma cja o re kru ta cji
tel. 58 348 67 00
www.pg.edu.pl
pg.edu.pl/re kru ta cja
e -ma il: re kru ta cja@pg.edu.pl

uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czące ofe ro wa nych spe cjal no -
ści są do stęp ne bez po śred nio na Uczel ni.

uwa ga: szcze gó ły na te mat uzna wa nych dy plo mów tech ni ka znaj -
du ją się w za łącz ni ku nr 5 do Uchwa ły Se na tu PG nr 235/2022/XXV
z 15 czerw ca 2022 r.

 za rządza nie III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty -
ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, hi sto -
ria, WOS, geo gra fia, bio lo gia, che mia)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn pro fil prak -
tycz ny (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no -
mia, che mia, bio lo gia)

Po li tech ni ka Często chow ska
tel. 34 325 02 81
Dział Na ucza nia
42-200 Często cho wa
ul. J. H. Dąbrow skie go 69, pok. 147
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50
www.pcz.pl
e -ma il: d_na ucza nia@pcz.pl

 an giel ski język biz ne su I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia lub hi sto ria, lub WOS)

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia lub geo gra fia,
lub che mia lub hi sto ria sztu ki lub fi zy ka lub WOS lub in for ma ty ka)

 au to ma ty ka i ro bo ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią, lub in for ma ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia)

 bez pie czeństwo i hi gie na pra cy III, InIIn (ma te ma ty -
ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: fi zy ka z astro no mią /fi zy ka/ lub che mia, lub tech no lo gia in -
for ma cyj na /in for ma ty ka/)

 bio tech no lo gia III (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią,
lub che mia, lub bio lo gia)

 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią lub fi zy ka, lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for -
ma ty ka/)

 bu dow nic two z wy ko rzy sta niem tech no lo gii BIM III,
InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią lub fi zy ka, lub che -
mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/)

 de sign i za rządza nie pro jek ta mi III (ma te ma ty ka, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia
lub hi sto ria, lub WOS)

 elek tro mo bil ność i ener gia od na wial na I, In (ma te ma ty ka,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
fi zy ka z astro no mią, lub in for ma ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub
geo gra fia)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja I, In (ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro -
no mią, lub in for ma ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro -
no mią, lub in for ma ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia)

 ener ge ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka
z astro no mią, lub che mia, lub in for ma ty ka lub tech no lo gia in for -
ma cyj na)

 finan se i ra chun ko wość w biz ne sie III, InIIn (ma te ma -
ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia lub hi sto ria, lub WOS)

 fizy ka tech nicz na III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi -
zy ka z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in -
for ma cyj na /in for ma ty ka/)

 in for ma ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka
z astro no mią, lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na, lub in for -
ma ty ka)

 in te li gent ne mia sta I, In (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
lub in for ma ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia)

 in te li gent ny prze mysł I, In (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka
z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma -
cyj na /in for ma ty ka/)

P o l i t e c h n i k a  B y d g o s k a
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Wy dział Ar chi tek tu ry
arch.pg.edu.pl
 ar chi tek tu ra III (I etap: dwu częścio wy spraw dzian pre dys po zy -

cji do za wo du ar chi tek ta /ry su nek od ręcz ny, te sty/; II etap: język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my
tech ni ka)

 ar chi tek tu ra IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (I etap: dwu czę-
ścio wy spraw dzian pre dys po zy cji do za wo du ar chi tek ta /ry su nek od -
ręcz ny, te sty/; II etap: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka,
punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 go spo dar ka prze strzen na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka oraz geo gra fia, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

Wy dział Che micz ny
chem.pg.edu.pl
 bio tech no lo gia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te -

ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo bio lo gia al bo che -
mia, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 che mia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz
je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia, punk ty za wy bra ne dy -
plo my tech ni ka)

 che mia bu dow la na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia, punk ty
za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia,
punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 tech no lo gia che micz na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka al bo che mia, punk ty za wy bra ne dy plo -
my tech ni ka)

 zie lo ne tech no lo gie III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia, punk ty
za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 zie lo ne tech no lo gie IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: fi zy ka al bo che mia, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

Wy dział Elek tro ni ki, Te le ko mu ni ka cji i In for ma ty ki
eti.pg.edu.pl
 au to ma ty ka, cy ber ne ty ka i ro bo ty ka III (język pol ski, język

ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka
al bo in for ma ty ka, punk ty za dy plom tech ni ka)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in -
for ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 in for ma ty ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma -
ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 in ży nie ria bio me dycz na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia
al bo in for ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 in ży nie ria da nych I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka, punk ty
za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

Wy dział Elek tro tech ni ki i Au to ma ty ki
eia.pg.edu.pl
 au to ma ty ka, ro bo ty ka i sys te my ste ro wa nia III (język pol -

ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 ener ge ty ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -
ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 ener ge ty ka IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy -
plo my tech ni ka)

 tech no lo gie wo do ro we i elek tro mo bil ność I (język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: che -
mia al bo fi zy ka)

Wy dział Fi zy ki Tech nicz nej i Ma te ma ty ki Sto so wa nej 
ftims.pg.edu.pl
 fi zy ka tech nicz na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma -

te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka,
punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

Po li tech ni ka Śląska
44-100 Gli wi ce, ul. Aka de mic ka 2A
Cen trum Ob słu gi Stu diów
tel. 32 237 17 55
www.re kru ta cja.polsl.pl
e -ma il: re kru ta cja@polsl.pl

uwa ga: wszyst kie ak tu al ne in for ma cje na te mat re kru ta cji znaj du ją
się na stro nie: re kru ta cja.polsl.pl

uwa ga: Po li tech ni ka Śląska kształci stu den tów w licz nych spe cjal no -
ściach do stęp nych na stro nie re kru ta cja.polsl.pl

uwa ga: po da ne kie run ki są ak tu al ne na rok aka de mic ki
2022/2023 – szcze gó ło we in for ma cje do ty czące ofe ro wa nych kie run -
ków w ro ku akad. 2023/2024 będą do stęp ne bez po śred nio na uczel ni.

 Ae ro nau tics and ae ro spa ce en gi ne ering IaIIa
 ana li ty ka biz ne so wa III
 ar chi tek tu ra III
 ar chi tek tu ra wnętrz III
 au to ma ty ka i in for ma ty ka prze my sło wa I, In
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III
 au to ma ty ka i ro bo ty ka prze my sło wa III, InIIn
 Bio me di cal En gi ne ering IaIIa
 bio tech no lo gia III
 Bio tech no lo gy IaIIa 
 bu dow nic two III, InIIn
 che mia III
 Ci vil En gi ne ering IaIIa 
 Con trol, Elec tro nic and In for ma tion En gi ne ering IaIIa
 Elec tri cal En gi ne ering IaIIa 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III
 elek tro tech ni ka III, InIIn
 ener ge ty ka III, InIIn
 geo in ży nie ria i eks plo ata cja su row ców III, InIIn
 fi z y  k a  t e c h  n i c z  n a I
 Ge ne ral En gi ne ering Ia
 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn
 Geo en gi ne ering and Raw Ma te rials Extrac tion IaIIa
 In du strial and En gi ne ering Che mi stry IaIIa 
 in for ma ty ka III, InII
 In for ma tics IaIIa 
 in for ma ty ka prze my sło wa III
 in for ma ty ka w sys te mach i ukła dach elek tro nicz nych I
 in ży nie ria bez pie czeństwa III, InIIn
 in ży nie ria bio me dycz na III
 in ży nie ria lot ni cza i ko smicz na III
 in ży nie ria ma te ria ło wa III, InIIn
 in ży nie ria ogól na I
 in ży nie ria pro duk cji i za rządza nia III
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn
 lin gwi sty ka sto so wa na I - język an giel ski z języ kiem fran cu skim;

język an giel ski z języ kiem wło skim; język an giel ski z języ kiem
hisz pańskim; język an giel ski z języ kiem nie miec kim

 lo gi sty ka III, InIIn
 Ma na ge ment and Pro duc tion En gi ne ering IaIIa,

InaIIna
 ma te ma ty ka III
 Me cha ni cal En gi ne ering IaIIa 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn
 me cha tro ni ka III, InII
 me cha tro ni ka prze my sło wa III
 mo de lo wa nie kom pu te ro we I
 Po wer En gi ne ering IaIIa 
 t e c h  n o  l o  g i a  c h e  m i c z  n a I  I I
 te le in for ma ty ka III
 trans port III, InIIn
 Trans port IaIIa 
 trans port ko le jo wy I
 za rządza nie III, InIIn
 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn
 za rządza nie pro jek ta mi III, InIIn

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia,
punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 ma te ma ty ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka)

 na no tech no lo gia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia, punk ty
za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

Wy dział In ży nie rii Lądo wej i Śro do wi ska
wi lis.pg.edu.pl
 bu dow nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt -

ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for -
ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 geo de zja i kar to gra fia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka al -
bo geo gra fia, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 in ży nie ria od zy sku su row ców i ener gii I (język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: che -
mia, fi zy ka, in for ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka);
uwa ga: kie ru nek pla no wa ny do uru cho mie nia

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, bio lo gia,
che mia al bo in for ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 trans port III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka, punk ty za wy -
bra ne dy plo my tech ni ka)

Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Okrętow nic twa
mech.pg.edu.pl
 bu do wa ma szyn i okrętów In (język pol ski, język ob cy no wo żyt -

ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)
 ener ge ty ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -

ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)
 ener ge ty ka IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (język pol ski, ję-

zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy -
plo my tech ni ka)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia,
punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 in ży nie ria me cha nicz no -me dycz na III (język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al -
bo che mia, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa stu dia w języ ku an giel -
skim (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka,
punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 me cha tro ni ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 pro jek to wa nie i bu do wa jach tów I (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech -
ni ka)

 stat ki i kon struk cje mor skie III (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 trans port i lo gi sty ka III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka,
punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka, punk ty za wy bra ne dy plo my
tech ni ka)

Wy dział Za rządza nia i Eko no mii
zie.pg.edu.pl
 ana li ty ka go spo dar cza III, InIIn (język pol ski, język ob cy

no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al -
bo geo gra fia)

 eko no mia I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz
je den przed miot spo śród: geo gra fia al bo hi sto ria)

 in ży nie ria da nych Ia stu dia w języ ku an giel skim (język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród:
fi zy ka al bo in for ma ty ka, punk ty za wy bra ne dy plo my tech ni ka)

 za rządza nie IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi -
zy ka al bo geo gra fia)

 za rządza nie in ży nier skie I, In (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in -
for ma ty ka)



Po li tech ni ka Święto krzy ska
w Kiel cach

25-314 Kiel ce, al. Ty siąc le cia Państwa Pol skie go 7
Kan ce la ria ogól na
tel. 41 342 44 44, 41 342 44 45
Dział Dy dak ty ki i Spraw Stu denc kich 
tel. 41 342 41 37, 41 342 41 36
www.tu.kiel ce.pl

Wy dział Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry
 ar chi tek tu ra III (1. eg za min spraw dza jący pre dys po zy cje: wy -

ko na ne ołów kiem dwóch ry sun ków od ręcz nych do ty czących za da -
nych te ma tów; kan dy da ci nie pełno spraw ni przy stępu jący do eg za mi -
nu z ry sun ku mo gą zło żyć do wy dzia ło wej ko mi sji re kru ta cyj nej
pi sem ny wnio sek o zgo dę na za sto so wa nie w cza sie eg za mi nu roz -
wiązań al ter na tyw nych, przy za cho wa niu za sa dy nie zmniej sza nia
wo bec nich wy ma gań me ry to rycz nych; wnio sek, wraz z za świad cze -
niem o ro dza ju i stop niu nie pełno spraw no ści, po wi nien być zło żo ny
nie później niż na ty dzień przed wy zna czo ną da tą eg za mi nu; 2. ma -
te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: fi zy ka z astro no mią, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria,
hi sto ria sztu ki, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 bu dow nic two III (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in -
for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 bu dow nic two Ia stu dia w języ ku an giel skim (kon kurs świa dectw
doj rza ło ści)

 bu dow nic two InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki i In for ma ty ki
 au to ma ty ka i elek tro tech ni ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka,

język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo -
gia, WOS)

 elek tro mo bil ność I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in -
for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 elek tro tech ni ka III (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia,
in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 elek tro tech ni ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 ener ge ty ka I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for -
ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in for ma ty ka III (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in -
for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in for ma ty ka Ia stu dia w języ ku an giel skim (kon kurs świa dectw
doj rza ło ści)

 in for ma ty ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; po prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia,
in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 te le in for ma ty ka I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in -
for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska, Geo ma ty ki i Ener ge ty ki
 geo de zja i kar to gra fia III (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -

cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 geo de zja i kar to gra fia InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów; po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in ży nie ria da nych In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 lo gi sty ka I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka,
hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 lo gi sty ka In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; po prze kro cze -
niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for -
ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 za rządza nie biz ne so we I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che -
mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 za rządza nie biz ne so we In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ma te ma ty ka, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka
z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia,
WOS)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji Ia stu dia w języ ku an giel -
skim (kon kurs świa dectw doj rza ło ści)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów; po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi -
zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo -
gia, WOS)

Po li tech ni ka Ko sza lińska
ul. Śnia dec kich 2, 75-453 Ko sza lin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
www.tu.ko sza lin.pl
irk.po li tech ni ka.ko sza lin.pl

 ar chi tek tu ra wnętrz III (roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją-
ca pre dys po zy cje do pro jek to wa nia; pre zen ta cja prac pla stycz nych)

 bio ana li ty ka che micz na I (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral -
ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, geo gra fia, bio lo gia)

 bu dow nic two III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma -
tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I, In (kon kurs wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 eko no mia III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral -
ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InIIn (kon kurs wy ni -
ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in -
for ma ty ka)

 ener ge ty ka III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu -
ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 eu ro pe isty ka III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu -
ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 filo lo gia an giel ska III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu
ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język an giel -
ski, ma te ma ty ka)

 filo lo gia ger mańska I, In (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu -
ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język nie miec ki,
ma te ma ty ka)

 finan se i ra chun ko wość III, InII (kon kurs wy ni ków eg za -
mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za -
mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia)

 in for ma ty ka III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu -
ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka)

 in ży nie ria śro do wi ska III (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in ży nie ria śro do wi ska Ia stu dia w języ ku an giel skim (kon kurs
świa dectw doj rza ło ści)

 in ży nie ria śro do wi ska InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów, po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 od na wial ne źró dła ener gii III (ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 od na wial ne źró dła ener gii InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku -
men tów; po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro -
no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

Wy dział Me cha tro ni ki i Bu do wy Ma szyn
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka, język pol ski, język

ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 au to ma ty ka i ro bo ty ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów; po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in for ma ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in for ma ty ka prze my sło wa In (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów; po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no -
mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in ży nie ria bez pie czeństwa I (ma te ma ty ka, język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fizy ka z astro -
no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in ży nie ria środ ków trans por tu III (ma te ma ty ka, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka
z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia,
WOS)

 in ży nie ria środ ków trans por tu InIIn (zło że nie wy ma ga nych
do ku men tów; po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka
z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia,
WOS)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro -
no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn Ia stu dia w języ ku an giel skim
(kon kurs świa dectw doj rza ło ści)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów, po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka
z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia,
WOS)

 wzor nic two prze my sło we I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią,
che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

Wy dział Za rządza nia i Mo de lo wa nia Kom pu te ro we go
 eko no mia III (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny

oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for -
ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 eko no mia InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; po prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia,
in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)

 in ży nie ria bio me dycz na I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka,
in for ma ty ka) – kie ru nek pro wa dzo ny wspól nie z Uni wer sy te tem
Ja na Ko cha now skie go w Kiel cach

 in ży nie ria bio me dycz na In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, in for ma ty ka) – kie ru nek pro wa dzo ny wspól nie z Uni wer sy te -
tem Ja na Ko cha now skie go w Kiel cach

 in ży nie ria da nych I (ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in -
for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS)
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 in ży nie ria bio me dycz na I (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral -
ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia)

 in ży nie ria i au to ma ty za cja w prze my śle drzew nym I, In
(kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio -
ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro -
no mia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 lo gi sty ka I, In (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe -
ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

  me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (kon kurs wy ni -
ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, język an giel ski, ma te ma ty ka, fi zy ka
i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

  me cha tro ni ka III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma -
tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka)

 ochro na kli ma tu I (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre -
fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma -
ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, geo gra fia, bio lo gia; uwa ga: z po -
mi nięciem z pro ce du ry kwa li fi ka cyj nej przyj mo wa ni są lau re aci lub
fi na li ści olim piad stop nia cen tral ne go: Bio lo gicz nej, Che micz nej, Fi -
zycz nej, Ma te ma tycz nej, Astro no micz nej, Wie dzy Eko lo gicz nej,
Wie dzy Tech nicz nej lub lau re aci ogól no pol skie go kon kur su or ga ni -
zo wa ne go przez Po li tech ni kę Ko sza lińską – Bieg po In deks)

 pe da go gi ka III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu -
ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, bio lo gia)

 po li to lo gia 2.0 I (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe -
ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -
ka, geo gra fia, hi sto ria, bio lo gia, WOS)

 sie ci i in sta la cje bu dow la ne I, In (kon kurs wy ni ków eg za mi -
nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, geo gra -
fia, bio lo gia)

  tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn
(kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed -
mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka
i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 trans port I, In (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre -
fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

 tu ry sty ka i re kre acja I, In (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu -
ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 wzor nic two III (roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza jąca pre dys -
po zy cje do pro jek to wa nia; pre zen ta cja tecz ki z wła sny mi pra ca mi
kan dy da ta z za kre su do wy bo ru: ry sun ku od ręcz ne go, ma lar stwa, fo -
to gra fii, gra fi ki kom pu te ro wej, pro jek to wa nia; mi ni mum 10 prac
w do wol nym for ma cie)

 za rządza nie III, InIIn (kon kurs wy ni ków eg za mi nu ma tu -
ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (kon kurs
wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; pre fe ro wa ne przed mio ty: język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, język an giel ski, ma te ma ty ka, fi zy ka
i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka)

Aka de mia 
Gór ni czo -Hut ni cza 
im. Sta ni sła wa Sta szi ca
w Kra ko wie

30-059 Kra ków, al. A. Mic kie wi cza 30
Cen trum Re kru ta cji
bud. U2 (Cen trum Dy dak ty ki AGH), pok. 101
tel. 12 617 36 84
www.agh.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@agh.edu.pl

Uwa ga: po da ne kie run ki i za sdy przy jęć są ak tu al ne na rok aka de -
mic ki 2022/2023 – szcze gó ło we in for ma cje do ty czące ofer ty edu ka -
cyj nej AGH w ro ku akad. 2023/2024 będą do stęp ne bez po śred nio
na uczel ni.

 geo tu ry sty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -
ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)

 in ży nie ria i ana li za da nych I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia
lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)

 in ży nie ria i ochro na śro do wi ska III (ma te ma ty ka lub fi zy ka
lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)

Wy dział Hu ma ni stycz ny
www.wh.agh.edu.pl
 in for ma ty ka spo łecz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for -

ma ty ka lub geo gra fia lub fi lo zo fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub
język ob cy no wo żyt ny lub język pol ski lub wie dza o spo łe czeństwie)

 kul tu ro znaw stwo III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka
lub geo gra fia lub fi lo zo fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub język ob -
cy no wo żyt ny lub język pol ski lub wie dza o spo łe czeństwie)

 so cjo lo gia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty -
ka lub geo gra fia lub fi lo zo fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub język
ob cy no wo żyt ny lub język pol ski lub wie dza o spo łe czeństwie)

Wy dział In for ma ty ki, Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji 
oraz Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, In for ma ty ki
i In ży nie rii Bio me dycz nej
 in for ma ty ka III (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka)

Wy dział In for ma ty ki, Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji 
oraz Wy dział Hu ma ni stycz ny oraz Wy dział In ży nie rii
Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki
 no wo cze sne tech no lo gie w kry mi na li sty ce I (ma te ma ty ka lub

fi zy ka lub in for ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Lądo wej i Go spo dar ki Za so ba mi
www.wgig.agh.edu.pl
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub język ob cy)
 in ży nie ria gór ni cza III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub

in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
 in ży nie ria i za rządza nie pro ce sa mi prze my sło wy mi

III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub język
ob cy)

 in ży nie ria kształto wa nia śro do wi ska III (ma te ma ty ka lub fi -
zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język
ob cy)

 re wi ta li za cja te re nów zde gra do wa nych III (ma te ma ty ka
lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub język ob cy lub
geo gra fia)

Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki
www.ce ra mi ka.agh.edu.pl
 ce ra mi ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty -

ka lub bio lo gia lub język ob cy)
 che mia bu dow la na I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in -

for ma ty ka lub bio lo gia lub język ob cy)
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia

lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)

Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo ty ki
www.imir.agh.edu.pl
 au to ma ty ka prze my sło wa i ro bo ty ka III, InIIn (ma te -

ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka)
 in ży nie ria aku stycz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma -

ty ka)
 in ży nie ria me cha nicz na i ma te ria ło wa I (ma te ma ty ka lub fi -

zy ka lub che mia lub in for ma ty ka)
 in ży nie ria me cha tro nicz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in -

for ma ty ka)
 in ży nie ria me cha tro nicz na Ia stu dia w języ ku an giel skim (je -

den spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka oraz ma te ma ty ka
na po zio mie pod sta wo wym)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka lub
fi zy ka lub in for ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Me ta li i In for ma ty ki Prze my sło wej
www.me tal.agh.edu.pl
 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III (ma te ma ty ka lub fi -

zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język
ob cy)

 in for ma ty ka tech nicz na III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy -
ka lub in for ma ty ka)

Wy dział In for ma ty ki, Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji
www.iet.agh.edu.pl
 cy ber bez pie czeństwo I (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka)
 elek tro ni ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka)
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InII (ma te ma ty ka, fi -

zy ka lub in for ma ty ka)
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja Ia – stu dia w języ ku an giel -

skim (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka)
 te le in for ma ty ka III (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka)

Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, 
In for ma ty ki i In ży nie rii Bio me dycz nej
www.eaiib.agh.edu.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for -

ma ty ka)
 Com pu ter Scien ce Ia (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka)
 elek tro tech ni ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka)
 in for ma ty ka i sys te my in te li gent ne III (ma te ma ty ka lub fi -

zy ka lub in for ma ty ka); uwa ga: kie ru nek pla no wa ny do utwo rze -
nia

 in ży nie ria bio me dycz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -
mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia)

 mi kro elek tro ni ka w tech ni ce i me dy cy nie III (ma te ma ty ka
lub fi zy ka lub in for ma ty ka)

Wy dział Ener ge ty ki i Pa liw
www.we ip.agh.edu.pl
 ener ge ty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma -

ty ka)
 ener ge ty ka od na wial na i za rządza nie ener gią III (ma te -

ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka)
 no wo cze sne tech no lo gie pa li wo we III (ma te ma ty ka lub fi -

zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia)
 pa li wa i śro do wi sko III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub

in for ma ty ka lub bio lo gia)

Wy dział Ener ge ty ki i Pa liw 
oraz Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki
 tech no lo gia che micz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia

lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub język ob cy)

Wy dział Fi zy ki i In for ma ty ki Sto so wa nej
www.fis.agh.edu.pl
 fi zy ka me dycz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in -

for ma ty ka)
 fi zy ka tech nicz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub

in for ma ty ka)
 in for ma ty ka sto so wa na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for -

ma ty ka)
 mi kro - i na no tech no lo gie w bio fi zy ce III (ma te ma ty ka lub

fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia)

Wy dział Fi zy ki i In for ma ty ki Sto so wa nej 
oraz Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki
 na no in ży nie ria ma te ria łów I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka)

Wy dział Geo de zji Gór ni czej i In ży nie rii Śro do wi ska
www.geod.agh.edu.pl
 geo de zja i kar to gra fia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma -

ty ka lub geo gra fia)
 geo in for ma cja III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub

geo gra fia)
 in ży nie ria i mo ni to ring śro do wi ska III, InII (ma te ma -

ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo -
gra fia lub język ob cy)

Wy dział Geo lo gii, Geo fi zy ki i Ochro ny Śro do wi ska
www.wggios.agh.edu.pl
 eko lo gicz ne źró dła ener gii III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
 geo fi zy ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty -

ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
 geo in for ma ty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in -

for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
 geo lo gia sto so wa na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub

in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
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 in ży nie ria cie pła III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in -
for ma ty ka lub język ob cy)

 in ży nie ria ob li cze nio wa III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -
mia lub in for ma ty ka)

 me ta lur gia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma -
ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)

 za awan so wa ne ma te ria ły in ży nier skie III (ma te ma ty ka lub
fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję-
zyk ob cy)

Wy dział Ma te ma ty ki Sto so wa nej
www.wms.agh.edu.pl
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka)

Wy dział Me ta li Nie że la znych
www.wmn.agh.edu.pl
 in ży nie ria me ta li nie że la znych III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub

che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
 in ży nie ria pro duk cji i ja ko ści III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub

che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
 ma te ria ły i tech no lo gie me ta li nie że la znych III (ma te ma -

ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia
lub język ob cy)

 re cy kling i me ta lur gia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia
lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)

Wy dział Od lew nic twa
www.od lew.agh.edu.pl
 in ży nie ria pro ce sów od lew ni czych III (ma te ma ty ka lub fi zy ka

lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język ob cy)
 kom pu te ro we wspo ma ga nie pro ce sów in ży nier skich III

(ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub
geo gra fia lub język ob cy)

 two rzy wa i tech no lo gie mo to ry za cyj ne III (ma te ma ty ka lub
fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję-
zyk ob cy)

Wy dział Od lew nic twa oraz Wy dział Elek tro tech ni ki, 
Au to ma ty ki, In for ma ty ki i In ży nie rii Bio me dycz nej 
 tech no lo gie prze my słu 4.0 I (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma -

ty ka)

Wy dział Wiert nic twa, Naf ty i Ga zu
www.wnig.agh.edu.pl
 geo in ży nie ria i gór nic two otwo ro we III (ma te ma ty ka lub fi -

zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub język
ob cy)

 in ży nie ria naf to wa i ga zow ni cza III (ma te ma ty ka lub fi zy ka
lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia)

Wy dział Za rządza nia
www.zarz.agh.edu.pl
 in for ma ty ka i eko no me tria III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub

che mia lub in for ma ty ka lub język ob cy)
 za rządza nie III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma -

ty ka lub język ob cy)
 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ma te ma ty ka lub fi zy -

ka lub che mia lub in for ma ty ka lub język ob cy)

Po li tech ni ka Kra kow ska
im. Ta de usza Ko ściusz ki

31-155 Kra ków, ul. War szaw ska 24
Dział Kształce nia:
tel./fax 12 628 20 57 
tel. 12 632 86 44 – Re kru ta cja
www.re kru ta cja.pk.edu.pl

Między wy dzia ło wa ofer ta dy dak tycz na
wi sie.pk.edu.pl
 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 3,5-let nie; kie ru nek mię-

dzy wy dzia ło wy /WA – WIL – WIŚiE/; bez spe cjal no ści (1. ma te -
ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo -
ru: fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo
bio lo gia al bo geo gra fia)

za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo -
do wy /wy bra ny przed miot lub je go po ziom mu si być in ny niż przed -
mio tu obo wiąz ko we go)

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III stu dia 3,5-let nie; spe -
cjal no ści: in ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii; in ży nie ria pro -
ce sów tech no lo gicz nych (1. ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia /przed miot obo wiąz ko wy/; 2.
je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy -
ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia al bo eg za min po twier dza -
jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy /wy bra ny
przed miot lub je go po ziom mu si być in ny niż przed mio tu obo wiąz -
ko we go)

 tech no lo gia che micz na III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: ana -
li ty ka prze my sło wa i śro do wi sko wa; che mia i tech no lo gia ko sme -
ty ków; lek ka tech no lo gia or ga nicz na; pro ce sy tech no lo gicz ne
i za rządza nie pro duk cją; tech no lo gia po li me rów i bio po li me rów
(1. ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al -
bo bio lo gia /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy -
bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia
al bo bio lo gia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie
al bo eg za min za wo do wy /wy bra ny przed miot lub je go po ziom mu si
być in ny niż przed mio tu obo wiąz ko we go)

Wy dział In ży nie rii Lądo wej 
wil.pk.edu.pl
 bu dow nic two III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te -

ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo -
ru: ma te ma ty ka (mo że być na po zio mie pod sta wo wym) al bo fi zy ka
al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo eg za min
po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 bu dow nic two InIIn stu dia 4,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma -
te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy -
bo ru: ma te ma ty ka /mo że być na po zio mie pod sta wo wym/ al bo fi zy -
ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo
eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za -
wo do wy)

 bu dow nic two III stu dia w języ ku ukra ińskim 3,5-let nie; bez
spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den
z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka /mo że być na po zio mie pod -
sta wo wym/ al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al -
bo che mia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al -
bo eg za min za wo do wy)

 Ci vil En gi ne ering IaIIa stu dia w języ ku an giel skim; stu dia
3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz -
ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka /mo że być
na po zio mie pod sta wo wym/ al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al -
bo in for ma ty ka al bo che mia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka -
cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy; wy ma ga na udo ku men to -
wa na zna jo mość języ ka an giel skie go)

 trans port III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty -
ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru:
ma te ma ty ka /mo że być na po zio mie pod sta wo wym/ al bo fi zy ka al bo
fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo geo gra fia al bo eg za min po -
twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 trans port InIIn stu dia 4,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma -
ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru:
ma te ma ty ka /mo że być na po zio mie pod sta wo wym/ al bo fi zy ka al bo
fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo geo gra fia al bo eg za min po -
twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 trans port III stu dia w języ ku ukra ińskim, 3,5-let nie; bez spe -
cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den
z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka /mo że być na po zio mie pod -
sta wo wym/ al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al -
bo geo gra fia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie
al bo eg za min za wo do wy)

Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Fi zy ki
imf.pk.edu.pl
 fizy ka tech nicz na III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: mo de lo -

wa nie kom pu te ro we; no wo cze sne ma te ria ły i na no tech no lo gie
(1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów
do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che -
mia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg -
za min za wo do wy)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści:
tech no lo gie dru ku 3D; ma te ria ły i tech no lo gie przy ja zne śro do -
wi sku; ma te ria ły kon struk cyj ne i kom po zy ty (1. ma te ma ty ka
/przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy -

 in ży nie ria czy ste go po wie trza I stu dia 3,5-let nie; kie ru nek
między wy dzia ło wy /WIŚiE – WM – WIL/; bez spe cjal no ści (1. ma -
te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy -
bo ru: fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty ka al bo che mia
al bo bio lo gia al bo geo gra fia)

Wy dział Ar chi tek tu ry 
arch.pk.du.pl
 ar chi tec tu re IaIIa, InaIIna stu dia płat ne w języ ku an giel -

skim; stu dia 4-let nie; bez spe cjal no ści (eg za min wstęp ny: 1 pra -
ca ry sun ko wa – ry su nek z wy obraźni, kom po zy cja o cha rak te rze
ar chi tek to nicz nym; język oj czy sty, ma te ma ty ka, hi sto ria al bo hi -
sto ria sztu ki al bo hi sto ria sztu ki i kul tu ry al bo WOS al bo geo gra -
fia al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia; udo ku men to wa na zna jo -
mość języ ka an giel skie go – ist nie je możli wość za li cze nia te stu
kom pe ten cyj ne go prze pro wa dzo ne go na PK)

 ar chi tek tu ra III, InIIn stu dia 4-let nie; bez spe cjal no ści
(eg za min wstęp ny: 1 pra ca ry sun ko wa – ry su nek z wy obraźni,
kom po zy cja o cha rak te rze ar chi tek to nicz nym; język oj czy sty, ma -
te ma ty ka, hi sto ria al bo hi sto ria sztu ki al bo hi sto ria sztu ki i kul tu -
ry al bo WOS al bo geo gra fia al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia)

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, InIIn stu dia 3,5-let nie; bez
spe cjal no ści (port fo lio – 10-15 prac ry sun ko wych for ma tu A2 /5
prac/ i A3 /5-10 prac/ przed sta wia jących kra jo braz otwar ty, miej -
ski oraz ro śli ny; język oj czy sty, ma te ma ty ka)

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu Ia stu dia płat ne w języ ku an giel skim,
stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (port fo lio – 10-15 prac ry sun ko -
wych for ma tu A2 /5 prac/ i A3 /5-10 prac/ przed sta wia jących kra jo -
braz otwar ty, miej ski oraz ro śli ny; język oj czy sty, ma te ma ty ka; udo -
ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go – ist nie je możli wość
za li cze nia te stu kom pe ten cyj ne go prze pro wa dzo ne go na PK)

Wy dział In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji
it.pk.edu.pl
 in for ma ty ka III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te -

ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo -
ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty -
ka)

 in for ma ty ka InIIn stu dia 4-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma -
ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru:
ma te ma ty ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty ka)

 ma te ma ty ka III stu dia li cen cjac kie 3-let nie; spe cjal no ści: ma -
te ma ty ka w finan sach i eko no mii (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. ma te ma ty ka /przed miot cha rak te ry stycz ny/)

 ma te ma ty ka sto so wa na I stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: ana li -
ty ka da nych, ma te ma ty ka w finan sach i eko no mii, ma te ma ty ka
z in for ma ty ką (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den
z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo in for ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Elek trycz nej i Kom pu te ro wej 
wie ik.pk.edu.pl
 elek tro tech ni ka i au to ma ty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal -

no ści: au to ma ty ka w ukła dach elek trycz nych; in ży nie ria sys te -
mów elek trycz nych; elek tro mo bil ność (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al -
bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka)

 elek tro tech ni ka i au to ma ty ka InIIn stu dia 4-let nie; spe cjal -
no ści: au to ma ty ka w ukła dach elek trycz nych; in ży nie ria sys te -
mów elek trycz nych; elek tro mo bil ność (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al -
bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka)

 in for ma ty ka w in ży nie rii kom pu te ro wej I stu dia 3,5-let nie;
bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je -
den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo in for ma ty ka)

 in for ma ty ka w in ży nie rii kom pu te ro wej In stu dia 4-let nie;
bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je -
den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo in for ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii i Tech no lo gii Che micz nej 
che mia.pk.edu.pl
 bio tech no lo gia III stu dia 3,5-let nie; spe cjal ność: bio tech no -

lo gia prze my sło wa i w ochro nie śro do wi ska (1. ma te ma ty ka al bo
fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al -
bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia al bo eg -
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ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo bio -
lo gia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg -
za min za wo do wy)

 in ży nie ria ma te ria ło wa InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści:
ma te ria ły kon struk cyj ne i kom po zy ty; ma te ria ły i tech no lo gie
przy ja zne śro do wi sku; in ży nie ria spa ja nia ma te ria łów (1. ma te -
ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo -
ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al -
bo bio lo gia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie
al bo eg za min za wo do wy)

 na no tech no lo gie i na no ma te ria ły I stu dia 3,5-let nie; spe cjal -
ność: in ży nie ria na no struk tur (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz -
ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro -
no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo eg za min po twier dza jący
kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki
wi sie.pk.edu.pl
 ener ge ty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: ener ge ty ka nie -

kon wen cjo nal na; sys te my i urządze nia ener ge tycz ne; in sta la cje,
urządze nia i sys te my ogrzew cze (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia)

 ener ge ty ka InIIn stu dia 4-let nie; spe cjal no ści: sys te my i urzą-
dze nia ener ge tycz ne; ener ge ty ka nie kon wen cjo nal na; in sta la cje,
urządze nia i sys te my ogrzew cze (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia)

 geo in for ma ty ka I stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te -
ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów
do wy bo ru: fizy ka al bo fizy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo
geo gra fia)

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III stu dia 3,5-let nie; bez spe -
cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den
z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for -
ma ty ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia)

 in ży nie ria śro do wi ska III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: hy -
dro in ży nie ria; za opa trze nie w wo dę i uniesz ko dli wia nie ście ków
i od pa dów; cie płow nic two, ogrzew nic two, wen ty la cja i kli ma ty -
za cja (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed -
mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka
al bo che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia)

 in ży nie ria śro do wi ska InIIn stu dia 4-let nie; spe cjal ność: tech -
no lo gie i in sta la cje w in ży nie rii śro do wi ska (1. ma te ma ty ka /przed -
miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo
fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo
geo gra fia)

 od na wial ne źró dła ener gii i in fra struk tu ra ko mu nal -
na III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed -
miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo
fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo
geo gra fia)

Wy dział Me cha nicz ny 
mech.pk.edu.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: au -

to ma ty za cja sys te mów wy twa rza nia; ste ro wa nie i mo ni to ring
ma szyn i urządzeń; tech no lo gie in for ma cyj ne w sys te mach pro -
duk cyj nych (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den
z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for -
ma ty ka al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo
eg za min za wo do wy) 

 au to ma ty ka i ro bo ty ka InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści:
ste ro wa nie i mo ni to ring ma szyn i urządzeń, tech no lo gie in for ma -
cyj ne w sys te mach pro duk cyj nych (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy -
ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo eg za min po twier dza jący kwa -
li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 in for ma ty ka sto so wa na III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no -
ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio -
tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al -
bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min
za wo do wy)

 in ży nie ria bez pie czeństwa I stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no -
ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio -
tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio -
lo gia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo
eg za min za wo do wy)

 bu dow nic two III, InIIn (język pol ski; język ob cy no wo żyt -
ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka)

Wy dział Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki
www.we ii.pol lub.pl
 elek tro tech ni ka III, InIIn (język pol ski; język ob cy no wo -

żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka)
 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: in ży nie ria kom pu te -

ro wa; in ży nie ria opro gra mo wa nia; prze my sło we sys te my 
in for ma tycz ne, tech ni ki in for ma cyj ne (język pol ski; język ob cy
no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, in for -
ma ty ka)

 in ży nie ria bio me dycz na III (język pol ski; język ob cy no wo żyt -
ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma -
ty ka, bio lo gia); uwa ga: kie ru nek pro wa dzo ny ra zem z Wy dzia -
łem Me cha nicz nym

 in ży nie ria mul ti me diów I (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny;
je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka)

 in ży nier skie za sto so wa nia in for ma ty ki w elek tro tech ni -
ce I (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród:
ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka)

 me cha tro ni ka III (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka); uwa -
ga: kie ru nek pro wa dzo ny ra zem z Wy dzia łem Me cha nicz nym

Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska
www.wis.pol lub.pl
 in ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii I (język pol ski; język

ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 in ży nie ria re cy klin gu I (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je -
den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka,
bio lo gia)

 in ży nie ria śro do wi ska III, IIIn spe cjal ność: in sta la cje i sie ci
sa ni tar ne (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo -
śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

Wy dział Me cha nicz ny
www.wm.pol lub.pl
 in ży nie ria bio me dycz na III (język pol ski; język ob cy no wo żyt -

ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma -
ty ka, bio lo gia); uwa ga: kie ru nek pro wa dzo ny ra zem z Wy dzia -
łem Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki

 in ży nie ria po jaz dów I (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (język pol ski; ję-
zyk ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka, che mia, in for ma ty ka)

 me cha tro ni ka III (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka); uwa -
ga: kie ru nek pro wa dzo ny ra zem z Wy dzia łem Elek tro tech ni ki
i In for ma ty ki

 ro bo ty za cja pro ce sów wy twór czych III (język pol ski; język
ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka)

 trans port III (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den do wy -
bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji I (język pol ski; język ob cy
no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia,
in for ma ty ka)

Wy dział Pod staw Tech ni ki
www.wpt.pol lub.pl
 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III, InIIn (język

pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma -
ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 in ży nie ria bez pie czeństwa III, InIIn pro fil prak tycz ny
(język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma -
te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia); uwa -
ga: stu dia II st. w przy go to wa niu

 in ży nie ria i ana li za da nych III, InII pro fil prak tycz ny (ję-
zyk pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma -
te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia); uwa ga: stu -
dia II st. w przy go to wa niu

 ma te ma ty ka III, InIIn pro fil prak tycz ny (język pol ski; ję-
zyk ob cy no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia)

 in ży nie ria me dycz na III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: bio -
me cha ni ka; in ży nie ria kli nicz na (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia)

 in ży nie ria pro duk cji III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: tech -
ni ki wy twa rza nia; sys te my ja ko ści i współrzęd no ścio wa tech ni ka
po mia ro wa; sys te my CAD/CAM (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi -
ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 in ży nie ria wzor nic twa prze my sło we go I stu dia 3,5-let nie; bez
spe cjal no ści (I etap: oce na port fo lio – pra ce w po sta ci ry sun ków,
szki ców, re pro duk cji oraz fo to gra fii; II etap: ma te ma ty ka al bo fi zy ka
i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no -
ści: me cha ni ka kon struk cji i ma te ria łów; kom pu te ro wo wspo ma -
ga ne pro jek to wa nie in ży nier skie; urządze nia chłod ni cze i kli ma -
ty za cyj ne; apa ra tu ra prze my sło wa (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy -
ka i astro no mia al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo -
dzie al bo eg za min za wo do wy)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal -
no ści: me cha ni ka kon struk cji i ma te ria łów; urządze nia chłod ni -
cze i kli ma ty za cyj ne (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/;
2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia
al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min
za wo do wy)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa / me cha nics and ma chi -
ne de sign; stu dia w języ ku an giel skim; stu dia 3,5-let nie; spe cjal -
no ści: com pu ta tio nal me cha nics /me cha ni ka ob li cze nio wa/; ma -
chi ne de sign /kon struk cja ma szyn/ (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy -
ka i astro no mia; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an -
giel skie go al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie al -
bo eg za min za wo do wy)

 po jaz dy sa mo cho do we III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: bu -
do wa i ba da nia po jaz dów sa mo cho do wych; dia gno sty ka i eks plo -
ata cja po jaz dów sa mo cho do wych; źró dła na pędu i me cha tro ni -
ka po jaz dów sa mo cho do wych (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy -
ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo eg za min po twier dza jący kwa -
li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 po jaz dy sa mo cho do we InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści:
bu do wa i ba da nia po jaz dów sa mo cho do wych; dia gno sty ka i eks -
plo ata cja po jaz dów sa mo cho do wych (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy -
ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo eg za min po twier dza jący kwa -
li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 środ ki trans por tu i lo gi sty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no -
ści: lo gi sty ka i spe dy cja; bez pie czeństwo i eks plo ata cja środ ków
trans por tu; au to ma ty za cja lo gi stycz nych sys te mów trans por to -
wych; in ży nie ria po jaz dów szy no wych (1. ma te ma ty ka /przed miot
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy -
ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo eg za min po twier dza jący kwa -
li fi ka cje w za wo dzie al bo eg za min za wo do wy)

 środ ki trans por tu i lo gi sty ka InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal -
no ści: lo gi sty ka i spe dy cja; bez pie czeństwo i eks plo ata cja środ -
ków trans por tu (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je -
den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo
in for ma ty ka al bo eg za min po twier dza jący kwa li fi ka cje w za wo dzie
al bo eg za min za wo do wy)

Po li tech ni ka Lu bel ska
20-618 Lu blin, ul. Nad by strzyc ka 38d
tel. 81 538 41 40
www.pol lub.pl
e -ma il: po li tech ni ka@pol lub.pl

uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czące re kru ta cji na stro nie
www.re kru ta cja.pol lub.pl

Wy dział Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry
www.wbia.pol lub.pl
 ar chi tek tu ra III (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je den

do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka; eg za min z ry sun ku)
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Wy dział Za rządza nia
www.wz.pol lub.pl
 finan se i ra chun ko wość I (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny; je -

den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS)
 in ży nie ria lo gi sty ki I, In (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny;

je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia,
WOS)

 mar ke ting i ko mu ni ka cja ryn ko wa I (język pol ski; język ob cy
no wo żyt ny; je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo -
gra fia, WOS)

 za rządza nie III, InIIn (język pol ski; język ob cy no wo żyt ny;
je den do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia,
WOS)

Po li tech ni ka Łódz ka
90-924 Łódź, ul. Że rom skie go 116
tel. 42 631 29 74
fax 42 631 24 90
www.p.lodz.pl
www.re kru ta cja.p.lodz.pl
e -ma il: re kru ta cja@in fo.p.lodz.pl

Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw no ści
www.bi noz.p.lodz.pl
 bio go spo dar ka I kie ru nek między uczel nia ny (ma te ma ty ka, ję-

zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub dy plom za wo do wy tech -
ni ka: ana li ty ka lub tech no lo gii che micz nej lub tech no lo gii żyw no ści
lub ochro ny śro do wi ska)

 bio tech no lo gia III spe cjal no ści: bio tech no lo gia mo le ku lar -
na i bio che mia tech nicz na, żyw ność funk cjo nal na, mi kro bio lo gia
prze my sło wa, tech no lo gia fer men ta cji (ma te ma ty ka, język ob cy,
fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech -
nik ana li tyk lub tech no lo gii che micz nej lub tech no lo gii żyw no ści)

 In du strial Bio tech no lo gy IaIIa stu dia w języ ku an giel skim
(ma te ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie
ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po -
zio mie roz sze rzo nym dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub
che mia lub bio lo gia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik ana li -
tyk lub tech no lo gii che micz nej lub tech no lo gii żyw no ści)

 me ne dżer żyw no ści i ży wie nia I bez po dzia łu na spe cjal no ści
(ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub dy plom
za wo do wy tech ni ka: tech nik tech no lo gii żyw no ści lub ży wie nia i usług
ga stro no micz nych)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III spe cjal no ści:
tech no lo gia żyw no ści; ana li za i oce na żyw no ści; che mia żyw no ści
i su row ców ko sme tycz nych (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub
che mia lub bio lo gia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik ana li tyk
lub tech no lo gii żyw no ści lub ży wie nia i usług ga stro no micz nych)

Wy dział Bu dow nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska
www.ba is.p.lodz.pl
 ar chi tek tu ra III spe cjal ność: ar chi tek tu ra (ma te ma ty ka, język ob -

cy, spraw dzian uzdol nień pla stycz nych, dy plom za wo do wy tech ni ka:
tech nik re no wa cji ele men tów ar chi tek tu ry lub ar chi tek tu ry kra jo bra zu)

 ar chi tek tu ra IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (ma te ma ty ka,
język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie ma tu ral nym ję-
zy ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po zio mie roz sze -
rzo nym dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, spraw dzian uzdol nień pla -
stycz nych, dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik re no wa cji ele men tów
ar chi tek tu ry lub ar chi tek tu ry kra jo bra zu)

 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka
lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik geo de ta lub
bu dow nic twa lub bu dow nic twa wod ne go lub bu do wy dróg lub bu -
dow nic twa ko le jo we go lub de kar stwa lub bu do wy jed no stek pły -
wa jących lub in for ma ty ka lub pro gra mi sty)

 in ży nie ria śro do wi ska w bu dow nic twie III, InII (ma -
te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy
tech ni ka: tech nik geo de ta lub bu dow nic twa lub in ży nie rii śro do -
wi ska lub in ży nie rii sa ni tar nej lub ga zow nic twa lub chłod nic twa
i kli ma ty za cji lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej lub
ochro ny śro do wi ska i me lio ra cji)

 pla no wa nie prze strzen ne III (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka
lub che mia lub geo gra fia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik
geo de ta lub bu dow nic twa lub bu do wy dróg lub ar chi tek tu ry kra jo -
bra zu lub ochro ny śro do wi ska)

elek tro nik lub me cha tro nik lub sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji
elek tro nicz nej lub ro bo tyk lub au to ma tyk lub chłod nic twa i kli ma -
ty za cji lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej lub urzą-
dzeń dźwi go wych lub te le in for ma tyk lub in for ma tyk lub pro gra mi -
sta lub te le ko mu ni ka cji)

 in for ma ty ka Ia stu dia w języ ku an giel skim; Com pu ter Scien ce
(ma te ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie
ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po -
zio mie roz sze rzo nym dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub in -
for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik elek tro ener ge tyk
trans por tu szy no we go lub elek tryk lub ener ge tyk lub elek tro nik lub
me cha tro nik lub sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub
ro bo tyk lub au to ma tyk lub chłod nic twa i kli ma ty za cji lub urządzeń
i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej lub urządzeń dźwi go wych lub te -
le in for ma tyk lub in for ma tyk lub pro gra mi sta lub te le ko mu ni ka cji)

 in ży nie ria bio me dycz na III spe cjal no ści: elek tro ni ka me dycz -
na i tek stro ni ka, in ży nie ria bio ma te ria łów (ma te ma ty ka, język ob -
cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub in for ma ty ka lub dy plom za wo -
do wy tech ni ka: tech nik elek tro ener ge tyk trans por tu szy no we go lub
elek tryk lub ener ge tyk lub elek tro nik lub me cha tro nik lub sze ro ko -
pa smo wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub ro bo tyk lub au to ma tyk lub
chłod nic twa i kli ma ty za cji lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od -
na wial nej lub urządzeń dźwi go wych lub te le in for ma tyk lub in for ma -
tyk lub pro gra mi sta lub te le ko mu ni ka cji)

 in ży nie ria bio me dycz na Ia stu dia w języ ku an giel skim; Bio me -
di cal En gi ne ering and Tech no lo gies (ma te ma ty ka, język an giel ski
/wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie ma tu ral nym języ ka ob ce go wy -
kła do we go dla da ne go kie run ku na po zio mie roz sze rzo nym dwu ję-
zycz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub in for -
ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik au to ma tyk lub
ro bo tyk lub elek tro nik lub me cha tro nik lub sze ro ko pa smo wej ko mu -
ni ka cji elek tro nicz nej lub te le ko mu ni ka cji lub te le in for ma tyk lub
elek tryk lub ener ge tyk lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od na wial -
nej lub urządzeń dźwi go wych lub chłod nic twa i kli ma ty za cji lub elek -
tro ener ge tyk trans por tu szy no we go lub in for ma tyk lub pro gra mi sta)

 me cha tro ni ka III (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub in for ma -
ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik elek tro ener ge tyk trans -
por tu szy no we go lub elek tryk lub ener ge tyk lub elek tro nik lub me -
cha tro nik lub sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub
ro bo tyk lub au to ma tyk lub chłod nic twa i kli ma ty za cji lub urządzeń
i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej lub urządzeń dźwi go wych lub te -
le in for ma tyk lub in for ma tyk lub pro gra mi sta lub te le ko mu ni ka cji)

 sys te my ste ro wa nia in te li gent ny mi bu dyn ka mi I bez po dzia -
łu na spe cjal no ści (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub in for ma ty ka
lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik elek tro ener ge tyk trans por -
tu szy no we go lub elek tryk lub ener ge tyk lub elek tro nik lub me cha -
tro nik lub sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub ro bo tyk
lub au to ma tyk lub chłod nic twa i kli ma ty za cji lub urządzeń i sys te -
mów ener ge ty ki od na wial nej lub urządzeń dźwi go wych lub te le in for -
ma tyk lub in for ma tyk lub pro gra mi sta lub te le ko mu ni ka cji)

Wy dział Fi zy ki Tech nicz nej, In for ma ty ki 
i Ma te ma ty ki Sto so wa nej
www.ftims.p.lodz.pl
 ak tu ariat i ana li za fi nan so wa I (ma te ma ty ka, język ob cy)
 fi zy ka tech nicz na III spe cjal ność: fi zy ka tech nicz na (ma te ma -

ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub dy plom za -
wo do wy tech ni ka: tech nik elek tro nik lub me cha tro nik lub in for ma -
tyk lub pro gra mi sta)

 in for ma ty ka sto so wa na III spe cjal no ści: gra fi ka kom pu te ro -
wa i mul ti me dia*; in fra struk tu ra i apli ka cje sie cio we; In ter net rze -
czy i apli ka cje mo bil ne*; in ży nie ria baz da nych; in ży nie ria opro -
gra mo wa nia i ana li za da nych; tech no lo gie gier i sy mu la cji
kom pu te ro wych* (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub
in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik sze ro ko pa smo -
wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub ro bo tyk lub te le in for ma tyk lub
in for ma tyk lub pro gra mi sta); * spe cjal no ści tyl ko na stu diach sta -
cjo nar nych 

 in for ma ty ka sto so wa na Ia stu dia w języ ku an giel skim; In for -
ma tion Tech no lo gy (ma te ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda -
wa nia na eg za mi nie ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da -
ne go kie run ku na po zio mie roz sze rzo nym dwu języcz nym/, dru gi język
ob cy, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka)

 ma te ma ty ka sto so wa na III spe cjal no ści: ma te ma ty ka fi nan -
so wa i ubez pie cze nio wa; ma te ma tycz ne me to dy ana li zy da nych
biz ne so wych; za sto so wa nia ma te ma ty ki w bio me dy cy nie i eko -
no mii; za sto so wa nia współcze snej ana li zy ma te ma tycz nej (ma te -
ma ty ka, język ob cy)

Wy dział Che micz ny
www.che mia.p.lodz.pl
 Ad van ced Bio ba sed and Bio in spi red Ma te rials Ia bez po -

dzia łu na spe cjal no ści (ma te ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się
zda wa nia na eg za mi nie ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla
da ne go kie run ku na po zio mie roz sze rzo nym dwu języcz nym/, dru gi
język ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech -
nik ana li tyk lub tech no lo gii che micz nej lub ochro ny śro do wi ska)

 ana li ty ka che micz na I bez po dzia łu na spe cjal no ści (ma te ma -
ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka:
tech nik ana li tyk lub tech no lo gii che micz nej lub ochro ny śro do wi ska)

 che mia III spe cjal no ści: ana li za che micz na w kon tro li ja ko ści
i ochro nie śro do wi ska; syn te za or ga nicz na; che mia bio lo gicz na;
che mia i fi zy ka po li me rów (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che -
mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik ana li tyk lub tech no lo -
gii che micz nej lub ochro ny śro do wi ska)

 che mia bu dow la na III (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che -
mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik ana li tyk lub tech no lo -
gii che micz nej lub ochro ny śro do wi ska)

 in for ma ty ka w ochro nie śro do wi ska I (ma te ma ty ka, język ob -
cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub
dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik ana li tyk lub tech no lo gii che -
micz nej lub ochro ny śro do wi ska)

 na no tech no lo gia III spe cjal no ści: po li me ro we ma te ria ły in ży -
nier skie; na no ma te ria ły funk cjo nal ne (ma te ma ty ka, język ob cy, fi -
zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik ana li tyk
lub tech no lo gii che micz nej lub ochro ny śro do wi ska)

 tech no lo gia che micz na III spe cjal no ści: in ży nie ria bio ma te -
ria ło wa i ra dia cyj na; tech no lo gia barw ni ków i che mii go spo dar -
czej; tech no lo gia che micz na nie orga nicz na; tech no lo gia che micz -
na or ga nicz na; tech no lo gia po li me rów (ma te ma ty ka, język ob cy,
fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik ana li tyk
lub tech no lo gii che micz nej lub ochro ny śro do wi ska)

Wy dział Elek tro tech ni ki, Elek tro ni ki, 
In for ma ty ki i Au to ma ty ki
www.we eia.p.lodz.pl
 au to ma ty ka i ste ro wa nie ro bo tów III, InII (ma te ma ty -

ka, język ob cy, fi zy ka lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech -
ni ka: tech nik elek tro ener ge tyk trans por tu szy no we go lub elek tryk
lub ener ge tyk lub elek tro nik lub me cha tro nik lub sze ro ko pa smo -
wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub ro bo tyk lub au to ma tyk lub
chłod nic twa i kli ma ty za cji lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od -
na wial nej lub urządzeń dźwi go wych lub te le in for ma tyk lub in for -
ma tyk lub pro gra mi sta lub te le ko mu ni ka cji)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka, język ob cy,
fi zy ka lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik au -
to ma tyk lub ro bo tyk lub elek tro nik lub me cha tro nik lub sze ro ko pa -
smo wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub te le ko mu ni ka cji lub te le in -
for ma tyk lub elek tryk lub ener ge tyk lub urządzeń i sys te mów
ener ge ty ki od na wial nej lub urządzeń dźwi go wych lub chłod nic twa
i kli ma ty za cji lub elek tro ener ge tyk trans por tu szy no we go lub in for -
ma tyk lub pro gra mi sta)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja IaIIa stu dia w języ ku an giel -
skim; Elec tro nic and Te le com mu ni ca tion En gi ne ering (ma te ma -
ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie ma tu ral -
nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po zio mie
roz sze rzo nym dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub in for ma -
ty ka lub dy plom za wo do wy tech nik: elek tro ener ge tyk trans por tu szy -
no we go lub elek tryk lub ener ge tyk lub elek tro nik lub me cha tro nik
lub sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji elek tro nicz nej lub ro bo tyk lub au -
to ma tyk lub chłod nic twa i kli ma ty za cji lub urządzeń i sys te mów
ener ge ty ki od na wial nej lub urządzeń dźwi go wych lub te le in for ma tyk
lub in for ma tyk lub pro gra mi sta lub te le ko mu ni ka cji)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy -
ka lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik elek -
tro ener ge tyk trans por tu szy no we go lub elek tryk lub ener ge tyk lub
elek tro nik lub me cha tro nik lub sze ro ko pa smo wej ko mu ni ka cji
elek tro nicz nej lub ro bo tyk lub au to ma tyk lub chłod nic twa i kli ma -
ty za cji lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej lub urzą-
dzeń dźwi go wych lub te le in for ma tyk lub in for ma tyk lub pro gra mi -
sta lub te le ko mu ni ka cji)

 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: ba zy da nych i sys te -
my eks per to we; in ży nie ria opro gra mo wa nia; sys te my sie cio -
we; tech no lo gie in ter ne to we (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka
lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik elek tro -
ener ge tyk trans por tu szy no we go lub elek tryk lub ener ge tyk lub
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 Ma the ma ti cal Me thods in Da ta Ana ly sis Ia stu dia w języ ku
an giel skim (ma te ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia
na eg za mi nie ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go
kie run ku na po zio mie roz sze rzo nym dwu języcz nym/, dru gi język ob -
cy, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka)

 Mo del ling and Da ta Scien ce Ia stu dia w języ ku an giel skim
(ma te ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie
ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po -
zio mie roz sze rzo nym dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub
che mia lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik in -
for ma tyk lub pro gra mi sta)

Wy dział In ży nie rii Pro ce so wej i Ochro ny Śro do wi ska
www.wi pos.p.lodz.pl; www.naj lep sze stu dia.pl
 in ży nie ria bez pie czeństwa pra cy I, In (ma te ma ty ka, język

ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik
in ży nie rii sa ni tar nej lub ener ge tyk lub ga zow nic twa)

 in ży nie ria che micz na i bio che micz na III (ma te ma ty ka, ję-
zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik
in ży nie rii sa ni tar nej lub ener ge tyk lub ga zow nic twa)

 in ży nie ria ochro ny śro do wi ska III (ma te ma ty ka, język ob cy,
fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik in ży nie rii
śro do wi ska lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej lub
ochro ny śro do wi ska i me lio ra cji)

Wy dział Me cha nicz ny
www.me cha nicz ny.p.lodz.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub

che mia lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik elek -
tryk lub elek tro nik lub me cha tro nik lub ro bo tyk lub me cha nik lub au -
to ma tyk lub me cha nik lot ni czy lub in for ma tyk lub pro gra mi sta)

 ener ge ty ka I (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub ty -
tuł za wo do wy tech ni ka: tech nik elek tryk lub elek tro nik lub me cha -
tro nik lub ro bo tyk lub me cha nik lub au to ma tyk lub chłod nic twa i kli -
ma ty za cji lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III spe cjal no ści: ma te ria ły kon struk -
cyj ne i in ży nie ria po wierzch ni, po li me ro we ma te ria ły kom po zy -
to we (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo -
do wy tech ni ka: tech nik bu dow nic twa ko le jo we go lub me cha tro nik
lub ro bo tyk lub me cha nik lub po jaz dów sa mo cho do wych lub spa wal -
nic twa lub po jaz dów ko le jo wych lub od lew nik lub prze my słu me ta -
lur gicz ne go lub au to ma tyk lub trans por tu dro go we go lub trans por tu
ko le jo we go lub urządzeń i sys te mów ener ge ty ki od na wial nej lub me -
cha nik okręto wy lub me cha nik lot ni czy)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka, ję-
zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech -
nik elek tro nik lub me cha tro nik lub ro bo tyk lub me cha nik lub po -
jaz dów sa mo cho do wych lub me cha ni za cji rol nic twa i agrot ro ni ki
lub spa wal nic twa lub po jaz dów ko le jo wych lub od lew nik lub prze -
my słu me ta lur gicz ne go lub au to ma tyk lub urządzeń dźwi go wych
lub bu do wy jed no stek pły wa jących lub me cha nik okręto wy lub me -
cha nik lot ni czy)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa stu dia w języ ku an giel -
skim; Me cha ni cal En gi ne ering (ma te ma ty ka, język an giel ski 
/wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie ma tu ral nym języ ka ob ce go wy -
kła do we go dla da ne go kie run ku na po zio mie roz sze rzo nym dwu ję-
zycz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy
tech ni ka: tech nik elek tro nik lub me cha tro nik lub ro bo tyk lub me -
cha nik lub po jaz dów sa mo cho do wych lub me cha ni za cji rol nic twa
i agrot ro ni ki lub spa wal nic twa lub po jaz dów ko le jo wych lub od lew -
nik lub prze my słu me ta lur gicz ne go lub au to ma tyk lub urządzeń dźwi -
go wych lub bu do wy jed no stek pły wa jących lub me cha nik okręto wy
lub me cha nik lot ni czy)

 trans port III (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub dy -
plom za wo do wy tech ni ka: tech nik bu dow nic twa ko le jo we go lub elek -
tro ener ge tyk trans por tu szy no we go lub au to ma tyk ste ro wa nia ru -
chem ko le jo wym lub po jaz dów sa mo cho do wych lub po jaz dów
ko le jo wych lub trans por tu dro go we go lub trans por tu ko le jo we go lub
urządzeń dźwi go wych lub bu do wy jed no stek pły wa jących lub me cha -
nik okręto wy lub me cha nik lot ni czy lub lo gi styk lub spe dy tor)

Wy dział Tech no lo gii Ma te ria ło wych 
i Wzor nic twa Tek sty liów 
www.sty le.p.lodz.pl
 in ży nie ria wzor nic twa prze my sło we go I bez po dzia łu na spe -

cjal no ści (ma te ma ty ka, język ob cy, spraw dzian uzdol nień pla stycz -
nych lub fi zy ka lub che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik

Po li tech ni ka Opol ska

45-758 Opo le, ul. Prósz kow ska 76
tel. c. 77 449 80 00
www.po.opo le.pl

Wy dział Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry
www.wbia.po.edu.pl
 ar chi tek tu ra III (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty

spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma te ma ty ka; eg -
za min do dat ko wy z ry sun ku od ręcz ne go)

 bu dow nic two III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

 Ci vil En gi ne ering IaII (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -
mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma te ma -
ty ka)

Wy dział Eko no mii i Za rządza nia
www.we iz.po.edu.pl
 ad mi ni stra cja I, In pro fil prak tycz ny (język ob cy no wo żyt ny

oraz dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma -
ty ka, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 eko no mia III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -
mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język pol -
ski, ma te ma ty ka, WOS)

 Ma na ge ment Ia (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język pol ski, ma te ma -
ty ka, WOS)

 za rządza nie III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki i In for ma ty ki
www.we.po.edu.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny

oraz dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język
pol ski, ma te ma ty ka)

 Com pu ter En gi ne ering Ia (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

 elek tro ni ka i sys te my kom pu te ro we I (język ob cy no wo żyt ny
oraz dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol -
ski, ma te ma ty ka)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

 in for ma ty ka III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

 in ży nie ria bio me dycz na I (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski,
ma te ma ty ka)

 tech no lo gie ener ge ty ki od na wial nej I (język ob cy no wo żyt ny
oraz dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol -
ski, ma te ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Pro duk cji i Lo gi sty ki
www.wi pil.po.edu.pl
 lo gi sty ka IIIn, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -

mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, język pol ski, ma te -
ma ty ka, WOS)

 prze my sło we tech no lo gie in for ma tycz ne I (język ob cy no wo -
żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję-
zyk pol ski, ma te ma ty ka)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka I, In (język ob -
cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma te ma ty ka)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (język ob -
cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in -
for ma ty ka, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

ro bót wy kończe nio wych w bu dow nic twie lub pa pier nic twa lub gar -
barz lub obuw nik lub tech no lo gii drew na lub tech no lo gii wy ro bów
skó rza nych lub włó kien ni czych wy ro bów de ko ra cyj nych lub włó kien -
nik lub pro ce sów dru ko wa nia lub pro ce sów in tro li ga tor skich lub gra -
fi ki i po li gra fii cy fro wej lub sty li sta lub prze my słu mo dy lub re kla my
lub fo to gra fii i mul ti me diów)

 włó kien nic two i prze mysł mo dy I spe cjal no ści: pro jek to wa nie
i tech no lo gia odzie ży w prze my śle mo dy i dla ce lów tech nicz nych;
pro jek to wa nie i tech no lo gia tek sty liów tech nicz nych i dla prze -
my słu mo dy; pro jek to wa nie pro ce sów che micz nych we włó kien -
nic twie i prze my śle mo dy (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che -
mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik gar barz lub obuw nik lub
tech no lo gii wy ro bów skó rza nych lub włó kien ni czych wy ro bów de ko -
ra cyj nych lub włó kien nik lub prze my słu mo dy lub sty li sta)

 włó kien nic two i prze mysł mo dy Ia stu dia w języ ku an giel skim;
spe cjal no ści: pro jek to wa nie i tech no lo gia odzie ży w prze my śle
mo dy i dla ce lów tech nicz nych; pro jek to wa nie i tech no lo gia tek -
sty liów tech nicz nych i dla prze my słu mo dy; pro jek to wa nie pro -
ce sów che micz nych we włó kien nic twie i prze my śle mo dy (ma -
te ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie
ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po -
zio mie roz sze rzo nym lub dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub
che mia lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik gar barz lub obuw -
nik lub tech no lo gii wy ro bów skó rza nych lub włó kien ni czych wy ro bów
de ko ra cyj nych lub włó kien nik lub prze my słu mo dy lub sty li sta)

 wzor nic two III spe cjal no ści: ar chi tek tu ra tek sty liów; ar chi tek -
tu ra ubio ru; ko mu ni ka cja wi zu al na i tech ni ki dru ku (ma te ma ty ka,
język ob cy, spraw dzian uzdol nień pla stycz nych)

Wy dział Za rządza nia i In ży nie rii Pro duk cji
www.oizet.p.lodz.pl
 Bu si ness and Tech no lo gy Ia stu dia w języ ku an giel skim (ma te -

ma ty ka, język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie ma tu -
ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po zio -
mie roz sze rzo nym lub dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub
che mia lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni -
ka: tech nik eko no mi sta lub lo gi styk lub han dlo wiec)

 Bu si ness Stu dies Ia stu dia w języ ku an giel skim (ma te ma ty ka,
język an giel ski /wy ma ga się zda wa nia na eg za mi nie ma tu ral nym ję-
zy ka ob ce go wy kła do we go dla da ne go kie run ku na po zio mie roz sze -
rzo nym lub dwu języcz nym/, dru gi język ob cy, fi zy ka lub che mia lub
geo gra fia lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik
eko no mi sta lub lo gi styk lub han dlo wiec)

 Ge stion et Tech no lo gie Ia stu dia w języ ku an giel skim oraz fran -
cu skim (ma te ma ty ka, język fran cu ski lub język an giel ski /wy ma ga się
zda wa nia na eg za mi nie ma tu ral nym języ ka ob ce go wy kła do we go dla
da ne go kie run ku na po zio mie roz sze rzo nym lub dwu języcz nym/, dru gi
język ob cy, fi zy ka lub che mia lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub dy plom
za wo do wy tech ni ka: tech nik eko no mi sta lub lo gi styk lub han dlo wiec)

 lo gi sty ka I spe cjal no ści: za rządza nie lo gi stycz ne; sys te my in for -
ma tycz ne w lo gi sty ce (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub geo gra fia
lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech nik trans por tu
dro go we go lub trans por tu ko le jo we go lub eko no mi sta lub eks plo ata -
cji por tów lub lo gi styk lub spe dy tor lub han dlo wiec i ter mi na li)

 pa pier nic two i po li gra fia III, InIIn pro fil prak tycz ny;
spe cjal no ści: ma szy ny i urządze nia pa pier ni cze, prze twór cze
i po li gra ficz ne; tech no lo gia pa pier nic twa i po li gra fii (ma te ma -
ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub geo gra fia
lub bio lo gia lub dy plom tech ni ka: tech nik pa pier nic twa lub tech -
no lo gii che micz nej lub tech no lo gii drew na lub pro ce sów dru ko wa -
nia (flek so gra fia i of f set) pro ce sów in tro li ga tor skich lub gra fi ki i po -
li gra fii cy fro wej lub le śnik lub re kla my lub fo to gra fii i mul ti me diów)

 za rządza nie III, InIIn spe cjal no ści: za rządza nie sprze da -
żą, za rządza nie fi nan sa mi i ra chun ko wość przed siębiorstw, 
za rządza nie za so ba mi ludz ki mi, za rządza nie ma łym i śred nim
biz ne sem, con tro ling w za rządza niu przed siębior stwem i tech -
no lo gie in for ma tycz ne (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che -
mia lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni -
ka: tech nik eko no mi sta lub lo gi styk lub han dlo wiec)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn spe cjal no -
ści: in ży nie ria pro ce sów pro duk cyj nych; in ży nie ria ja ko ści; in -
ży nie ria lo gi sty ki (ma te ma ty ka, język ob cy, fi zy ka lub che mia lub
geo gra fia lub in for ma ty ka lub dy plom za wo do wy tech ni ka: tech -
nik eko no mi sta lub lo gi styk lub han dlo wiec)

u c z e l n i e  t e c h n i c z n e
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Wy dział Me cha nicz ny
www.wm.po.edu.pl
 ener ge ty ka i in ży nie ria śro do wi ska I, In (język ob cy no wo -

żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, in -
for ma ty ka, język pol ski, ma te ma ty ka)

 Envi ron men tal En gi ne ering IaIIa stu dia w języ ku an giel skim
(język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka,
in for ma ty ka, fi zy ka, che mia, bio lo gia, język pol ski)

 Me cha ni cal En gi ne ering IaIIa (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (język ob cy no -
wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty -
ka, język pol ski, ma te ma ty ka)

 me cha tro ni ka III, InII (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

 wzor nic two prze my sło we I (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Fi zjo te ra pii
www.wwfif.po.edu.pl
 fizjo te ra pia M (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -

śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, język pol ski)
 sport i bez pie czeństwo I (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -

mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma -
ty ka, ma te ma ty ka, język pol ski)

 tu ry sty ka i re kre acja III (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, język pol ski)

 wy cho wa nie fizycz ne III (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, język pol ski)

Po li tech ni ka Po znańska
60-965 Po znań
pl. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie 5
tel. 61 665 35 48
www.put.po znan.pl
e -ma il: re kru ta cja@put.po znan.pl

uwa ga: wy kaz eg za mi nów za wo do wych bra nych pod uwa gę w re -
kru ta cji znaj du je się w za łącz ni ku nr 1 do Uchwa ły Nr 78/2020-2024
Se na tu Aka de mic kie go Po li tech ni ki Po znańskiej z dnia 27 kwiet -
nia 2022 r.

 ar chi tek tu ra III (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka; eg za min
z ry sun ku)

 ar chi tek tu ra IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (język pol ski, ję-
zyk ob cy, ma te ma ty ka; eg za min z ry sun ku)

 ar chi tek tu ra wnętrz III pro fil prak tycz ny (język pol ski, język
ob cy oraz hi sto ria lub hi sto ria mu zy ki lub hi sto ria sztu ki, eg za min
z ry sun ku)

 au to ma ty ka i ro bo ty ka III, InIIn (język pol ski, język ob -
cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma -
ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem
nr 1); uwa ga: stu dia I – od 2 se me stru możli wość kon ty nu acji
stu diów na pro filu prak tycz nym

 au to ma ty ka i ro bo ty ka IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (ję-
zyk pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi -
zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1)

 bio in for ma ty ka III (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi -
ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 bu dow nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy -
bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 bu dow nic two zrów no wa żo ne Ia /Su sta ina ble Bu il ding En -
gi ne ering stu dia w języ ku an giel skim (język pol ski, język ob cy, ma -
te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy -
bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III (język pol ski, język
ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma -
ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 tech no lo gia che micz na III, InIIn (język pol ski, język ob cy,
ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka
lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 tech no lo gia che micz na IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (ję-
zyk pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi -
zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1)

 tech no lo gie obie gu za mknięte go I (język pol ski, język ob cy,
ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub
wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 te le in for ma ty ka III (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi -
ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 trans port III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka
oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne
eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (język pol -
ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka
lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1)

Uni wer sy tet Tech no lo gicz no-
-Hu ma ni stycz ny
im. Ka zi mie rza Pu ła skie go
w Ra do miu

26-600 Ra dom
ul. Mal czew skie go 29
tel. 48 361 70 00 
Cen tral ny Punkt In for ma cji
tel. 48 361 80 00

www.uni wer sy te tra dom.pl
www.re kru ta cja.uni wer sy te tra dom.pl
e -ma il: re kru ta cja@uth rad.pl

uwa ga: UTH Ra dom sto su je wyższy prze licz nik dla po zio mu 
roz sze rzo ne go.

Wy dział Eko no mii i Fi nan sów
www.we if.uni wer sy te tra dom.pl
 ana li ty ka go spo dar cza III, InIIn (ma te ma ty ka lub geo -

gra fia lub in for ma ty ka, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 eko no mia III, InIIn (ma te ma ty ka lub geo gra fia, język pol -

ski, język ob cy no wo żyt ny)
 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (ma te ma ty ka lub geo -

gra fia lub hi sto ria, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Fi lo lo gicz no -Pe da go gicz ny
www.wfp.uni wer sy te tra dom.pl
 dzien ni kar stwo I pro fil prak tycz ny (język pol ski, język ob cy no -

wo żyt ny)
 fi lo lo gia an giel ska III, InII (język pol ski, język an giel ski)
 fi lo lo gia ger mańska I (język pol ski, język nie miec ki)
 lin gwi sty ka sto so wa na I (język pol ski, język an giel ski lub język

nie miec ki)
 pe da go gi ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy, hi sto ria lub

bio lo gia lub wie dza o spo łe czeństwie); uwa ga: po uzy ska niu zgo -
dy MEiN na utwo rze nie kie run ku

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, hi sto ria lub bio lo gia lub wie dza
o spo łe czeństwie)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny, hi sto ria lub wie dza o spo łe czeństwie lub bio lo gia); uwa ga:
po uzy ska niu zgo dy MEiN na utwo rze nie kie run ku

 pra ca so cjal na I, In (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, hi sto -
ria lub WOS)

 psy cho lo gia M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, hi sto -
ria lub bio lo gia lub ma te ma ty ka lub wie dza o spo łe czeństwie);
uwa ga: po uzy ska niu zgo dy MEiN na utwo rze nie kie run ku

 wy cho wa nie fi zycz ne I (eg za min spraw no ścio wy, język pol ski, bio -
lo gia lub fi zy ka lub che mia, język ob cy no wo żyt ny)

 elek tro mo bil ność I (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi -
ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InIIn (język pol ski,
język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub
in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz -
ni kiem nr 1)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja IaIIa stu dia w języ ku an giel -
skim (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia
lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie
z za łącz ni kiem nr 1)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te -
ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub
wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1); uwa -
ga: stu dia I – od 5 se me stru możli wość kon ty nu acji stu diów
na pro filu prak tycz nym

 ener ge ty ka I, In (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi -
ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 fizy ka tech nicz na III (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi -
ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 in for ma ty ka III/IIa, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te -
ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub
wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 in ży nie ria bez pie czeństwa III, InIIn (język pol ski, język
ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub geo gra -
fia lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1)

 in ży nie ria bio me dycz na III (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra -
ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III (język pol ski, język ob -
cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka
lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 in ży nie ria far ma ceu tycz na III (język pol ski, język ob cy, ma te -
ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy -
bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra -
ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (język pol ski, język ob cy,
ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka
lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 in ży nie ria za rządza nia III, InIIn (język pol ski, język ob -
cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub geo gra fia
lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria za rządza nia IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (ję-
zyk pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi -
zy ka lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do -
we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 lo gi sty ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka
oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma ty ka
lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 lot nic two III spe cjal no ści: sil ni ki lot ni cze i pła tow ce, pi lo taż
stat ków po wietrz nych, bez pie czeństwo trans por tu lot ni cze go,
or ga ni za cja ru chu lot ni cze go, bez za ło go we stat ki po wietrz ne (ję-
zyk pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi -
zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1) 

 ma te ma ty ka w tech ni ce III (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra -
ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (język pol ski, język
ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma -
ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 me cha ni ka i bu do wa po jaz dów III, InIIn (język pol ski,
język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub
in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz -
ni kiem nr 1)

 me cha tro ni ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma -
ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy -
bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

 sztucz na in te li gen cja IaIIa / Ar ti ficial In tel li gen ce; stu dia
w języ ku an giel skim (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny
za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1)

P o l i t e c h n i k a  P o z n a ń s k a
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https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/
https://www.pw.edu.pl/
https://bps.pw.edu.pl/


https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Wydzialy


Wy dział In ży nie rii Che micz nej i To wa ro znaw stwa
www.wi cit.uni wer sy te tra dom.pl
 bez pie czeństwo i hi gie na pra cy III, InIIn pro fil prak -

tycz ny (ma te ma ty ka, che mia lub fi zy ka, język ob cy no wo żyt ny)
 bez pie czeństwo i ja kość pro duk cji żyw no ści I, In (ma te -

ma ty ka, che mia lub bio lo gia lub fi zy ka, język ob cy no wo żyt ny)
 me ne dżer pro duk tu I, In (ma te ma ty ka lub geo gra fia lub che -

mia lub wie dza o spo łe czeństwie, język ob cy no wo żyt ny)
 pro jek to wa nie i wy twa rza nie ko sme ty ków I, In (ma te ma -

ty ka, che mia lub fi zy ka, język ob cy no wo żyt ny)
 tech no lo gia che micz na III, InIIn (ma te ma ty ka, che mia

lub fi zy ka, język ob cy no wo żyt ny)
 to wa ro znaw stwo III, InIIn (ma te ma ty ka lub geo gra fia, ję-

zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Me cha nicz ny
www.wm.uni wer sy te tra dom.pl
 bu dow nic two I, In (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka, fi -

zy ka lub che mia lub in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 ro bo ty ka i au to ma ty za cja pro ce sów I, In (ma te ma ty ka, fi -

zy ka lub che mia lub in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 sa mo cho dy i bez pie czeństwo w trans por cie dro go wym I,

In pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub in for -
ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji I, In (ma te ma ty ka, fi zy -
ka lub che mia lub in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Na uk Me dycz nych i Na uk o Zdro wiu
www.wnmi noz.uni wer sy te tra dom.pl
 fi zjo te ra pia M (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka, język ob cy no wo żyt -

ny)
 kie ru nek le kar ski M, Mn pro fil prak tycz ny (bio lo gia, che mia,

fi zy ka lub ma te ma ty ka)
 ko sme to lo gia I (ma te ma ty ka, bio lo gia lub che mia, język ob cy no -

wo żyt ny)
 pie lęgniar stwo III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka, język ob cy no -

wo żyt ny)

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
www.wpia.uni wer sy te tra dom.pl
 ad mi ni stra cja III, InIIn (hi sto ria lub wie dza o spo łe czeń-

stwie, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I, In (hi sto ria lub geo gra fia lub

wie dza o spo łe czeństwie, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)
 pra wo M, Mn pro fil prak tycz ny (hi sto ria lub wie dza o spo łe -

czeństwie, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Sztu ki
www.ws.uni wer sy te tra dom.pl
 ar chi tek tu ra wnętrz I, In (spraw dzian uzdol nień kie run ko -

wych – oce na twór czo ści wła snej, roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 
 gra fi ka M, Mn (spraw dzian uzdol nień kie run ko wych – oce -

na prac twór czo ści wła snej, roz mo wa kwa li fi ka cyj na)
 sztu ka me diów i edu ka cja wi zu al na III, InIIn (spraw -

dzian uzdol nień kie run ko wych – oce na twór czo ści wła snej, roz mo -
wa kwa li fi ka cyj na)

 wzor nic two ubio ru i ak ce so riów mo dy I (spraw dzian uzdol nień
kie run ko wych – oce na twór czo ści wła snej, roz mo wa kwa li fi ka cyj na)

Wy dział Trans por tu, Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki
www.wte ii.uni wer sy te tra dom.pl
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia

lub in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 in for ma ty ka I, In (ma te ma ty ka, in for ma ty ka lub fi zy ka, język

ob cy no wo żyt ny)
 in for ma ty ka tech nicz na I, In (ma te ma ty ka, in for ma ty ka lub

fi zy ka, język ob cy no wo żyt ny)
 trans port i lo gi sty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, fi zy ka lub

che mia lub in for ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 tu ry sty ka i re kre acja I, In (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub

bio lo gia lub geo gra fia lub hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny); uwa -
ga: tryb nie sta cjo nar ny po utwo rze niu kie run ku lub uru cho -
mie niu stu diów

Wy dział Che micz ny
 bio tech no lo gia III (1. ma te ma ty ka; 2. bio lo gia lub che mia lub

fi zy ka i astro no mia/fi zy ka)
 Bio tech no lo gy Ia (1. ma te ma ty ka; 2. bio lo gia lub che mia lub fi -

zy ka i astro no mia/fi zy ka)
 Che mi cal and pro cess en gi ne ering Ia (1. ma te ma ty ka; 2. che -

mia lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka)
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I (1. ma te ma ty ka; 2. che -

mia lub fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka lub in for ma ty ka)
 in ży nie ria far ma ceu tycz na I (1. ma te ma ty ka; 2. bio lo gia lub

che mia lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka)
 tech no lo gia che micz na III (1. ma te ma ty ka; 2. che mia lub

fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka lub bio lo gia lub in for ma ty ka)

Wy dział Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III pro fil prak tycz ny (1. ma te ma ty -

ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka lub język ob cy no -
wo żyt ny)

 Elec tri cal en gi ne ering Ia (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no -
mia/fi zy ka lub in for ma ty ka)

 elek tro mo bil ność I (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka lub in for ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny)

 in for ma ty ka III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka lub
fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Ma te ma ty ki i Fi zy ki Sto so wa nej
 in ży nie ria i ana li za da nych III pro fil prak tycz ny (1. ma te ma -

ty ka; 2. in for ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub język ob cy no -
wo żyt ny)

 in ży nie ria w me dy cy nie III (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka
lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub język ob cy no wo żyt ny)

 ma te ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka lub fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka lub język ob cy no wo żyt ny)

 Ma the ma tics Ia (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka lub fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka lub język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Me cha nicz no -Tech no lo gicz ny w Sta lo wej Wo li
 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji I, In pro fil prak tycz ny

(1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka)

Wy dział Za rządza nia
 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn pro fil prak tycz -

ny (1. ma te ma ty ka lub hi sto ria; 2. hi sto ria lub geo gra fia lub WOS
lub język ob cy no wo żyt ny)

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma -
te ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub język ob -
cy no wo żyt ny)

 lo gi sty ka III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi -
zy ka i astro no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub język ob cy no wo żyt ny)

 Ma na ge ment Ia (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub
fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub język ob cy no wo żyt ny)

Za chod nio po mor ski 
Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny
w Szcze ci nie

Dział ds. Stu denc kich:
70-310 Szcze cin, al. Pia stów 17
tel. 91 449 43 07, 91 449 45 87, 91 449 45 30
www.zut.edu.pl
e -ma il: dzial.stu dent@zut.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja zut@zut.edu.pl

Wy dział Ar chi tek tu ry
www.wa.zut.edu.pl
 ar chi tek tu ra III (eg za min wstęp ny spraw dza jący uzdol nie nia 

ar ty stycz ne – spraw dzian umie jęt no ści pla stycz nych, któ ry mo że być
prze pro wa dzo ny z wy ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nych.
Spraw dzian umie jęt no ści pla stycz nych obej mu je 3 za da nia ry sun ko -

Po li tech ni ka Rze szow ska
im. Igna ce go Łu ka sie wi cza

35-959 Rze szów
al. Po wstańców War sza wy 12
tel. 17 865 11 00
http://prz.edu.pl

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
tel. 17 743 25 40, 17 743 25 43  
https://rekrutacja.prz.edu.pl/
e-mail: rekrutacja@prz.edu.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji z Uchwa ły Se na tu Nr 49/2022
z dnia 30 czerw ca 2022 r.:
§ 9 1. Na stu dia pierw sze go stop nia mo że być przy jęta oso ba, któ ra speł-

nia wa run ki re kru ta cji usta lo ne przez Uczel nię oraz po sia da świa -
dec two doj rza ło ści al bo świa dec two doj rza ło ści i za świad cze nie
o wy ni kach eg za mi nu ma tu ral ne go z po szcze gól nych przed mio -
tów oraz dy plom po twier dza jący kwa li fika cje za wo do we w za wo -
dzie na ucza nym na po zio mie tech ni ka, o któ rych mo wa w prze pi -
sach o sys te mie oświa ty.

§ 9 3. Kan dy da ci na stu dia pierw sze go stop nia pro wa dzo ne w języ ku an -
giel skim będący oby wa te la mi pol ski mi po win ni le gi ty mo wać się
do ku men tem po świad cza jącym zna jo mość języ ka an giel skie go
na po zio mie co naj mniej B2 lub uzy skać wy nik eg za mi nu doj rza -
ło ści lub eg za mi nu ma tu ral ne go z języ ka an giel skie go na po zio -
mie roz sze rzo nym w za kre sie od 80% do 100%.

uwa ga: ofer ta stu diów an glo języcz nych do ty czy ro ku aka de mic kie -
go 2022-2003

Wy dział Bu dow nic twa, In ży nie rii Śro do wi ska 
i Ar chi tek tu ry
 ar chi tek tu ra I�II (eg za min wstęp ny z uzdol nień ar ty stycz nych – ry -

su nek od ręcz ny; eg za min z ry sun ku; 1. ma te ma ty ka, 2. ma te ma ty -
ka lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub
geo gra fia)

 bu dow nic two III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka
lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka)

 Ci vil En gi ne ering Ia (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka)

 ener ge ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka lub che mia lub geo gra fia)

 geo de zja i pla no wa nie prze strzen ne III, InIIn pro fil
prak tycz ny (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo -
gra fia lub język ob cy)

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma -
te ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub che mia lub bio lo gia
lub geo gra fia)

 in ży nie ria wzor nic twa prze my sło we go I (1. ma te ma ty ka,
2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub język
ob cy no wo żyt ny)

 trans port I (1. ma te ma ty ka, 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub geo -
gra fia lub język ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Bu do wy Ma szyn i Lot nic twa
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro -

no mia/fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny)
 in ży nie ria środ ków trans por tu III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka

i astro no mia/fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub język ob cy no -
wo żyt ny)

 lot nic two i ko smo nau ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub język ob cy no -
wo żyt ny)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (1. ma te ma ty -
ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub
język ob cy no wo żyt ny)

 Me cha tro nics Ia (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub
in for ma ty ka)

 me cha tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka
lub che mia lub in for ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (1. ma te -
ma ty ka; 2. fizy ka i astro no mia/fizy ka lub che mia lub in for ma -
ty ka lub geo gra fia lub język ob cy no wo żyt ny)

u c z e l n i e  t e c h n i c z n e
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we wy ko na ne przez kan dy da ta; ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków
eg za mi nów za wo do wych)

 pro jek to wa nie ar chi tek tu ry wnętrz i oto cze nia III (eg za -
min wstęp ny spraw dza jący uzdol nie nia ar ty stycz ne – spraw dzian
umie jęt no ści pla stycz nych, któ ry mo że być prze pro wa dzo ny z wy ko -
rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nych. Spraw dzian umie jęt no ści pla -
stycz nych obej mu je 3 za da nia ry sun ko we wy ko na ne przez kan dy da -
ta; ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

Wy dział Bio tech no lo gii i Ho dow li Zwie rząt
www.bio tech no lo gia.zut.edu.pl
 bio tech no lo gia III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed -

miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt -
me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 ky no lo gia III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot
do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me -
tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 zoo tech ni ka III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot
do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me -
tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

Wy dział Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska
www.wbiis.zut.edu.pl
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -

wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy -
ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 bu dow nic two (in ży nier eu ro pej ski) I (ma te ma ty ka, przed miot
do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz -
na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 in ży nie ria śro do wi ska III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków
eg za mi nów za wo do wych)

Wy dział Eko no micz ny 
www.eko no mia.zut.edu.pl
 Eco no mics Ia (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język ob cy no -

wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych);
uwa ga: stu dia od płat ne

 eko no mia III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni -
ków eg za mi nów za wo do wych)

 za rządza nie I, In (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg -
za mi nów za wo do wych)

Wy dział Elek trycz ny
www.we.zut.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -

wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy -
ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat -
ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz -
na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 te le in for ma ty ka III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg -
za mi nów za wo do wych)

Wy dział In for ma ty ki
www.wi.zut.pl
 in for ma ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -

wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy -
ni ków eg za mi nów za wo do wych)

Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Me cha tro ni ki 
www.wi mim.zut.edu.pl
 ener ge ty ka III, InII (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy,

język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni -
ków eg za mi nów za wo do wych)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III, InIIn (ma te ma ty ka, przed -
miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt -
me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 in ży nie ria po jaz dów bo jo wych i spe cjal nych I, In (ma te -
ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 in ży nie ria pro duk cji w prze my śle 4.0 I (Eg za min wstęp ny
spraw dza jący szcze gól ne pre dys po zy cje do po dej mo wa nia stu diów

Wy dział Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej
www.wtiich.zut.edu.pl
 che mia I (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka, przed miot do dat ko -

wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy -
ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 Che mi cal En gi ne ering Ia (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka,
przed miot do dat ko wy, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz -
na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych); uwa ga: stu dia od płat ne

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I, In (ma te ma ty ka lub che -
mia lub fi zy ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 in ży nie ria ma te ria łów i na no ma te ria łów III (ma te ma ty ka
lub che mia lub fi zy ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do -
wych)

 in ży nie ria w me dy cy nie I (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka,
przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia
aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 Ma te rials En gi ne ering Ia (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka,
przed miot do dat ko wy, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz -
na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych); uwa ga: stu dia od płat ne

 tech no lo gia che micz na III (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy -
ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred -
nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

Po li tech ni ka War szaw ska
00-661 War sza wa
pl. Po li tech ni ki 1
tel. c. 22 234 72 11 
www.pw.edu.pl

Biu ro ds. Przy jęć na Stu dia: 
Gmach Głów ny, Plac Po li tech ni ki 1, pok. 66
tel. 22 234 74 12
www.bps.pw.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja.bps@pw.edu.pl

Wy dział Ad mi ni stra cji i Na uk Spo łecz nych
www.ans.pw.edu.pl
 ad mi ni stra cja III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS, język pol ski,
hi sto ria; 3. język ob cy)

 ad mi ni stra cja InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -
kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi -
ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS, język pol ski, hi sto -
ria; 3. język ob cy)

Wy dział Ar chi tek tu ry
www.arch.pw.edu.pl
 ar chi tec tu re IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (wstęp na kwa li -

fi ka cja – oce na wy ko na nia za da nia na po da ny te mat oraz roz mo wa
kwa li fi ka cyj na)

 ar chi tek tu ra M (1. spraw dzian uzdol nień i pre dys po zy cji 
do stu diów ar chi tek to nicz nych; 2. ma te ma ty ka, język ob cy, je den
przed miot spo śród: fi zy ka lub in for ma ty ka; je den przed miot spo śród:
geo gra fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub język pol ski)

Wy dział Bu dow nic twa, Me cha ni ki i Pe tro che mii 
w Płoc ku
www.pw.plock.pl
 bu dow nic two III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, język pol ski; 3. ję-
zyk ob cy)

 bu dow nic two InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -
kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi -
ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, język pol ski; 3. język ob cy)

 in ży nie ria śro do wi ska I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, język pol ski; 3.
język ob cy)

 in ży nie ria śro do wi ska In (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów
prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa -
li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, język pol ski; 3. język ob cy)

nie spraw dza ne w try bie eg za mi nu ma tu ral ne go – roz mo wa kwa li fi -
ka cyj na we ry fi ku jąca kom pe ten cje kan dy da ta, roz mo wa mo że od być
się z wy ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nych. ma te ma ty ka,
przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia
aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych); stu dia du al ne

 in ży nie ria trans por tu III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot
do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka,
przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia
aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 me cha tro ni ka III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg -
za mi nów za wo do wych)

 pro jek to wa nie ma te ria łów w kon struk cjach in ży nier -
skich I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do -
wych)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma -
ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny,
śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

Wy dział Kształto wa nia Śro do wi ska i Rol nic twa
www.agro.zut.edu.pl
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed -

miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me -
tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka,
przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia
aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 od na wial ne źró dła ener gii III, InIIn (bio lo gia lub ma te -
ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 ogrod nic two III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed -
miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt -
me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 rol nic two III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot
do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me -
tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 upra wa wi no ro śli i wi niar stwo I, In (bio lo gia lub ma te ma ty -
ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred -
nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ry bac twa
www.wno zir.zut.edu.pl 
 Aqu acul tu re and Fi she ries Ia (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed -

miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me -
tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych); uwa ga: stu dia od płat ne

 ich tio lo gia i akwa kul tu ra III (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed -
miot do dat ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me -
tycz na z wy ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 mi kro bio lo gia III (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat -
ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy -
ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn
(bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski, ję-
zyk ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów
za wo do wych)

Wy dział Tech ni ki Mor skiej i Trans por tu
www.wtmit.zut.edu.pl
 bez pie czeństwo tech nicz ne I (ma te ma ty ka, przed miot do dat -

ko wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy -
ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 bu do wa jach tów I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi -
nów za wo do wych)

 chłod nic two i kli ma ty za cja I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -
wy, język pol ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy -
ni ków eg za mi nów za wo do wych)

 lo gi sty ka III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów
za wo do wych)

 oce ano tech ni ka I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi -
nów za wo do wych)

 trans port III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny, śred nia aryt me tycz na z wy ni ków eg za mi nów
za wo do wych)
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 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia,
język pol ski; 3. język ob cy)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba
kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro -
ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, język pol ski; 3. ję-
zyk ob cy)

 tech no lo gia che micz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, język
pol ski; 3. język ob cy)

 tech no lo gia che micz na InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy -
da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du -
ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy -
ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, język pol ski; 3. język
ob cy)

Wy dział Che micz ny
www.ch.pw.edu.pl
 bio tech no lo gia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 tech no lo gia che micz na III ogól no aka de mic ki pro fil kształce -

nia (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in -
for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 tech no lo gia che micz na III prak tycz ny pro fil kształce nia (1.
ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma -
ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
www.el ka.pw.edu.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 Com pu ter Scien ce IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot

spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 cy ber bez pie czeństwo III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot

spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy); uwa -
ga: stu dia II stop nia prze wi dzia ne do uru cho mie nia

 elek tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja In (w przy pad ku, gdy licz ba kan -
dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce -
du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 in for ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 inżynieria biomedyczna III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 in ży nie ria In ter ne tu rze czy III (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język
ob cy); uwa ga: stu dia II stop nia prze wi dzia ne do uru cho mie nia

 Te le com mu ni ca tions IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 te le ko mu ni ka cja III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Elek trycz ny
www.ee.pw.edu.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka sto so wa na III (1. ma te ma ty ka; 2. je -

den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję-
zyk ob cy)

 Elec tri cal En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 elek tro mo bil ność III (1. ma te ma ty ka; 2. do wy bo ru: fi zy ka,
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 elek tro tech ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 elek tro tech ni ka InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów
prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa -
li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 in for ma ty ka sto so wa na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 in for ma ty ka sto so wa na InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan -
dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce -
du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (1. ma te ma ty ka; 2. je -
den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję-
zyk ob cy)

Wy dział Ma te ma ty ki i Na uk In for ma cyj nych
www.mi ni.pw.edu.pl
 Com pu ter Scien ce and In for ma tion Sys tems IaIIa (1. ma -

te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka,
bio lo gia; 3. język ob cy)

 in for ma ty ka i sys te my in for ma cyj ne III (1. ma te ma ty ka; 2.
je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3.
język ob cy)

 in ży nie ria i ana li za da nych I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję-
zyk ob cy)

 ma te ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 ma te ma ty ka i ana li za da nych III (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra -
fia; 3. język ob cy); uwa ga: stu dia II stop nia prze wi dzia ne do uru -
cho mie nia

Wy dział Me cha nicz ny Ener ge ty ki i Lot nic twa
www.me il.pw.edu.pl
 Ae ro spa ce En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 ener ge ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -

zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 lot nic two i ko smo nau ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 me cha ni ka i pro jek to wa nie ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2.

je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3.
język ob cy)

 me cha ni ka i pro jek to wa nie ma szyn InIIn (w przy pad ku, gdy
licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho -
mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot
spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 Po wer En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot
spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 ro bo ty ka i au to ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Me cha tro ni ki
www.mchtr.pw.edu.pl
 au to ma ty ka, ro bo ty ka i in for ma ty ka prze my sło wa III

(1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for -
ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 au to ma ty ka, ro bo ty ka i in for ma ty ka prze my sło wa InIIn
(w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo -
że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka;
2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia;
3. język ob cy)

 in ży nie ria bio me dycz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 Me cha tro nics IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 me cha tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych
www.simr.pw.edu.pl
 Elec tric and Hy brid Ve hic les En gi ne ering Ia (1. ma te ma ty -

ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo -
gia; 3. język ob cy)

 in ży nie ria po jaz dów elek trycz nych i hy bry do wych III
(1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for -
ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 me cha ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych III (1. ma te ma -
ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio -
lo gia; 3. język ob cy)

 me cha ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych InIIn (w przy -
pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać
uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język
ob cy)

 Me cha tro nics of Ve hic les and Con struc tion Ma chi ne ry Ia
(1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for -
ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Fi zy ki
www.fizy ka.pw.edu.pl
 fizy ka tech nicz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -

śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 fo to ni ka I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -

mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii
www.gik.pw.edu.pl
 geo de zja i kar to gra fia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot

spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)
 geo de zja i kar to gra fia InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy -

da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du -
ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy -
ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 geo in for ma ty ka I prak tycz ny pro fil kształce nia (1. ma te ma ty -
ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo -
gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 go spo dar ka prze strzen na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia,
WOS; 3. język ob cy)

 go spo dar ka prze strzen na InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan -
dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce -
du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS; 3. język ob cy)

Wy dział In sta la cji Bu dow la nych, 
Hy dro tech ni ki i In ży nie rii Śro do wi ska
www.is.pw.edu.pl
 bio go spo dar ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)
 Envi ron men tal En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den

przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra -
fia; 3. język ob cy)

 in ży nie ria śro do wi ska III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 in ży nie ria śro do wi ska InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy -
da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du -
ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy -
ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 ochro na śro do wi ska III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

Wy dział In ży nie rii Che micz nej i Pro ce so wej
www.ichip.pw.edu.pl
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III (1. ma te ma ty ka; 2. je -

den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję-
zyk ob cy)

Wy dział In ży nie rii Lądo wej
www.il.pw.edu.pl
 bu dow nic two III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród:

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)
 bu dow nic two InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -

kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi -
ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 Ci vil En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język 
ob cy)

Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej
www.wim.pw.edu.pl
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Me cha nicz ny Tech no lo gicz ny
www.wip.pw.edu.pl
 au to ma ty za cja i ro bo ty za cja pro ce sów pro duk cyj nych

III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia,
in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2. je den
przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język
ob cy)

 pa pier nic two i po li gra fia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, j. pol -
ski; 3. język ob cy)
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 me cha tro ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych III (1. ma te -
ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka,
bio lo gia; 3. język ob cy)

 mecha tro ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych InIIn (w przy -
pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać
uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. język ob cy)

Wy dział Trans por tu
www.wt.pw.edu.pl
 trans port III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy -

ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)
 trans port InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro -

czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj -
na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in -
for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

Wy dział Za rządza nia
www.wz.pw.edu.pl
 in ży nie ria za rządza nia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot

spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)
 in ży nie ria za rządza nia InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy -

da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du -
ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy -
ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 za rządza nie III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 za rządza nie InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -
kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi -
ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 za rządza nie bez pie czeństwem in fra struk tu ry kry tycz nej
III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia,
in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

 za rządza nie bez pie czeństwem in fra struk tu ry kry tycz nej
InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę
miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka,
bio lo gia, geo gra fia; 3. język ob cy)

Ko le gium Na uk Eko no micz nych i Spo łecz nych w Płoc ku
www.pw.plock.pl/Ko le gium -NEiS
 eko no mia III prak tycz ny pro fil kształce nia (1. ma te ma ty ka; 2.

je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo -
gra fia, WOS, język pol ski; 3. język ob cy)

 eko no mia InIIn prak tycz ny pro fil kształce nia (w przy pad ku,
gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru -
cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS,
język pol ski; 3. język ob cy)

Woj sko wa Aka de mia
Tech nicz na
im. Ja ro sła wa Dąbrow skie go
w War sza wie

00-908 War sza wa, ul. gen. Syl we stra Ka li skie go 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
www.wat.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@wat.edu.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
• www.fa ce bo ok.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
• www.youtu be.com/user/UczelniaWAT
• twit ter. com/WAT_edu
• www.in sta gram.com/wat_edu

Szcze gó ło we in for ma cje o re kru ta cji: www.woj sko -pol skie.pl/wat/dla -
-kan dy da tow/

UWAGA: 
• je że li kan dy dat jest lau re atem lub fina li stą stop nia cen tral ne go, olim -

piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu

 opto elek tro ni ka III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka
– max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski
– max 5 pkt.); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uru cho mie nia
kie run ku

 za rządza nie III, IzIIz (geo gra fia lub hi sto ria lub WOS
– max 45 pkt., ma te ma ty ka – max 30, język ob cy no wo żyt ny
– max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

Po li tech ni ka Wro cław ska
50-370 Wro cław
Wy brze że Wy spiańskie go 27
tel. 71 320 29 05
Dział Re kru ta cji: 
tel. 71 320 41 11
www.pwr.edu.pl
www.re kru ta cja.pwr.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@pwr.edu.pl

Wy dział Ar chi tek tu ry (W1)
www.wa.pwr.edu.pl
 ar chi tek tu ra III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język pol ski;

eg za min z dwóch za dań ry sun ko wych)
 go spo dar ka prze strzen na III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob -

cy; język pol ski)

Wy dział Bu dow nic twa Lądo we go i Wod ne go (W2)
www.wbliw.pwr.edu.pl
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy;

język pol ski)

Wy dział Che micz ny (W3)
www.wch.pwr.edu.pl
 bio tech no lo gia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia; język ob cy;

język pol ski)
 che mia i ana li ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che -

mia; język ob cy; język pol ski)
 che mia i in ży nie ria ma te ria łów III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub

che mia; język ob cy; język pol ski)
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III (ma te ma ty ka; fi zy ka

lub che mia; język ob cy; język pol ski)
 tech no lo gia che micz na III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka lub

che mia; język ob cy; język pol ski)

Wy dział In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji (W4)
www.wit.pwr.edu.pl
 cy ber bez pie czeństwo III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; ję-

zyk pol ski)
 in for ma tycz ne sys te my au to ma ty ki III (ma te ma ty ka; fi zy ka

lub in for ma ty ka, język ob cy; język pol ski)
 in for ma ty ka al go ryt micz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for -

ma ty ka; język ob cy; język pol ski)
 in for ma ty ka sto so wa na IaIIa (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for -

ma ty ka; język ob cy; język pol ski)
 in for ma ty ka tech nicz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma -

ty ka; język ob cy; język pol ski)
 in ży nie ria sys te mów III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka;

język ob cy; język pol ski)
 te le in for ma ty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; język

ob cy; język pol ski)
 te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka, fi zy ka, język ob cy, język pol ski)

Wy dział Elek trycz ny (W5)
www.we ny.pwr.edu.pl
 au to ma ty ka prze my sło wa III (ma te ma ty ka, fi zy ka, język ob -

cy, język pol ski)
 elek tro ma cha tro ni ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka, język ob cy, język

pol ski)
 elek tro mo bil ność I (ma te ma ty ka, fi zy ka, język ob cy, język pol ski)
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob -

cy; język pol ski)

Wy dział Geo in ży nie rii, Gór nic twa i Geo lo gii (W6)
www.wggg.pwr.edu.pl
 geo de zja i kar to gra fia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub geo gra fia

lub in for ma ty ka; język ob cy; język pol ski)

WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa -
dec two doj rza ło ści

• re je stra cja na stu dia cy wil ne: 1 mar ca – 14 lip ca 2023 r. (ter min mo -
że ulec zmia nie)

• in for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji na stu dia woj sko we
znaj du ją się w dzia le UCZELNIE WOJSKOWE.

 bez pie czeństwo na ro do we III, IzIIz (geo gra fia lub hi sto -
ria lub WOS – max 45 pkt., ma te ma ty ka – max 30., język ob cy
no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 bio cy ber ne ty ka i in ży nie ria bio me dycz na III (ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fi zy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., język ob cy no -
wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 bio go spo dar ka I (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub che mia
lub bio lo gia – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję-
zyk pol ski – max 5 pkt., kie ru nek re ali zo wa ny przez trzy uczel nie:
Woj sko wą Aka de mię Tech nicz ną, Po li tech ni kę War szaw ską, Po li tech -
ni kę Łódz ką)

 bu dow nic two zrów no wa żo ne III, IzIIz (ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny
– max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 che mia III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., che mia lub fi zy ka
– max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski
– max 5 pkt.)

 eks plo ata cja in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej III, IzIIz
(ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no -
wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, IzIIz (ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny
– max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 ener ge ty ka III, IzII (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka
– max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski
– max 5 pkt.)

 geo de zja i ka ta ster III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt.,
fi zy ka lub geo gra fia – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20
pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 in for ma ty ka III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka
lub in for ma ty ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20
pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 in fra struk tu ra ko mu ni ka cyj na i trans port mul ti mo dal -
ny I (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy
no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 in ży nie ria bez pie czeństwa I (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka
– max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski
– max 5 pkt.)

 in ży nie ria geo prze strzen na III, IzIIz (ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fi zy ka lub geo gra fia – max 30 pkt., język ob cy no -
wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 in ży nie ria ko smicz na i sa te li tar na I (ma te ma ty ka – max 45 pkt.,
fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język
pol ski – max 5 pkt.)

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka
lub che mia – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję-
zyk pol ski – max 5 pkt.)

 in ży nie ria sys te mów bez za ło go wych I (ma te ma ty ka – max 45
pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję-
zyk pol ski – max 5 pkt.)

 kryp to lo gia i cy ber bez pie czeństwo III (ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fi zy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., język ob cy no -
wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 lo gi sty ka III, IzIIz pro fil ogól no aka de mic ki (ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny
– max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 lo gi sty ka III, IzIIz pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka – max 45
pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt.,
język pol ski – max 5 pkt.)

 lot nic two i ko smo nau ty ka III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi -
zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol -
ski – max 5 pkt.); uwa ga: stu dia rów nież w języ ku an giel skim

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, IzIIz (ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., język ob cy no wo żyt ny
– max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

 me cha tro ni ka III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30
pkt., język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.);
uwa ga: stu dia rów nież w języ ku an giel skim

 obron ność państwa III, IzIIz pro fil prak tycz ny (geo gra fia
lub hi sto ria, lub WOS – max 45 pkt., ma te ma ty ka – max 30 pkt.,
język ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.)

P o l i t e c h n i k a  Wr o c ł a w s k a
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 geo in for ma ty ka I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma -
ty ka; język ob cy; język pol ski)

 geo ener ge ty ka I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma -
ty ka; język ob cy; język pol ski)

 in ży nie ria su row ców mi ne ral nych I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub
geo gra fia; język ob cy; język pol ski)

 gór nic two i geo lo gia III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka lub
che mia lub geo gra fia; język ob cy; język pol ski)

Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska (W7)
www.wis.pwr.edu.pl
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję-

zyk ob cy; język pol ski)
 go spo dar ka o obie gu za mkniętym i ochro na kli ma tu

III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub bio lo gia lub che mia; język ob cy; język
pol ski)

Wy dział Za rządza nia (W8)
www.wz.pwr.edu.pl
 in ży nie ria za rządza nia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty -

ka; język ob cy; język pol ski)
 za rządza nie III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; język ob -

cy; język pol ski)
 za rządza nie IaIIa (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; język

ob cy; język pol ski)

Wy dział Me cha nicz no -Ener ge tycz ny (W9)
www.wme.pwr.edu.pl
 ener ge ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; ję-

zyk pol ski)
 lot nic two i ko smo nau ty ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka, język ob cy, ję-

zyk pol ski)
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn ener ge tycz nych III,

InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język pol ski)
 od na wial ne źró dła ener gii I (ma te ma ty ka, fi zy ka, język ob cy, ję-

zyk pol ski)

Wy dział Me cha nicz ny (W1 0)
www.wm.pwr.edu.pl
 bio me cha ni ka in ży nier ska III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob -

cy; język pol ski)
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka; fi -

zy ka; język ob cy; język pol ski)
 me cha tro ni ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język pol ski)
 ro bo ty ka i au to ma ty za cja pro ce sów III (ma te ma ty ka; fi zy -

ka; język ob cy; język pol ski)
 trans port III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język pol ski)
 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ma te ma ty ka; fi zy ka;

język ob cy; język pol ski)

Wy dział Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki (W11)
www.wppt.pwr.edu.pl
 fi zy ka tech nicz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język

pol ski)
 in ży nie ria bio me dycz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia

lub bio lo gia; język ob cy; język pol ski)
 in ży nie ria bio me dycz na Ia (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia lub

bio lo gia; język ob cy; język pol ski)
 in ży nie ria kwan to wa III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; ję-

zyk pol ski)
 opty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język pol ski)

Wy dział Elek tro ni ki, Fo to ni ki i Mi kro sys te mów (W1 2)
we fim.pwr.edu.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy;

język pol ski)
 Elec tro nic and Com pu ter En gi ne er ning Ia (ma te ma ty ka; fi-

zy ka; język ob cy; język pol ski)
 elek tro ni ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język pol ski)
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in -

for ma ty ka, język ob cy; język pol ski)
 in te li gent na elek tro ni ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka; język ob cy; ję-

zyk pol ski)
 in ży nie ria mi kro sys te mów me cha tro nicz nych III (ma te -

ma ty ka, fi zy ka, język ob cy, język pol ski)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob -
cy; język pol ski)

 od na wial ne źró dła ener gii I (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy;
język pol ski)

Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Wałbrzy chu
www.wal brzych.pwr.edu.pl
 in for ma ty ka tech nicz na I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka,

język ob cy; język pol ski)
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob -

cy; język pol ski)
 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję-

zyk ob cy; język pol ski)

Wy dział Ma te ma ty ki (W1 3)
www.wm.pwr.edu.pl
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka, język ob -

cy; język pol ski)
 ma te ma ty ka sto so wa na I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka,

język ob cy; język pol ski)

Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Je le niej Gó rze
www.je le nia -go ra.pwr.edu.pl
 elek tro tech ni ka I (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy; język pol ski)
 in for ma ty ka tech nicz na I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka;

język ob cy; język pol ski)
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob -

cy; język pol ski)

Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Le gni cy
www.le gni ca.pwr.edu.pl 
 au to ma ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka; fi zy ka; język ob cy;

język pol ski)
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/10%/; 2. roz mo wa kwa li fika cyj na w for mie wi de okon fe ren cji po łą-
czo na z prze glądem na de sła ne go port fo lio dro gą elek tro nicz ną
/90%/; prze sła nie re pro duk cji prac /port fo lio – pre zen ta cja twór czo -
ści kan dy da ta/ dro gą elek tro nicz ną)

 gra fika III (1. język pol ski /10%/; 2. roz mo wa kwa li fika cyj -
na w for mie wi de okon fe ren cji po łączo na z prze glądem na de sła ne go
port fo lio dro gą elek tro nicz ną /90%/; prze sła nie re pro duk cji prac
/port fo lio – pre zen ta cja twór czo ści kan dy da ta/ dro gą elek tro nicz ną)

 hi sto ria III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
mio tów wska za ny przez kan dy da ta: hi sto ria, geo gra fia, WOS, ma te -
ma ty ka)

 ibe ro znaw stwo III (język pol ski, język ob cy oraz je den z przed -
mio tów wska za ny przez kan dy da ta: hi sto ria, geo gra fia, WOS, ma te -
ma ty ka)

 in for ma ty ka III, InIIn stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (kon -
kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc
– śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1. W=0,5 ma te ma ty ka
lub in for ma ty ka; 2. W=0,3 in for ma ty ka lub fizy ka lub język pol -
ski; 3. W=0,2 język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik eg za mi nu z in -
for ma ty ki mo że być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 in no wa cyj ne tech no lo gie i no wo cze sne ma te ria ły I, In
stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (kon kurs świa dectw doj rza ło ści;
przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed -
mio tów: 1. W=0,5 ma te ma ty ka lub fizy ka lub che mia lub in for -
ma ty ka; 2. W=0,3 język pol ski lub ma te ma ty ka; 3. W=0,2 ję-
zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik eg za mi nu z ma te ma ty ki mo że
być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 in ży nie ria bez pie czeństwa III, InIIn stu dia 3,5-let nie in -
ży nier skie (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li -
mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1. W=0,5
ma te ma ty ka lub fizy ka lub che mia lub in for ma ty ka; 2. W=0,3 ję-
zyk pol ski lub ma te ma ty ka; W=0,2 język ob cy no wo żyt ny; uwa -
ga: wy nik eg za mi nu z ma te ma ty ki mo że być uwzględ nio ny je dy -
nie raz)

 in ży nie ria mul ti me diów I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie
(kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc
– śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1. W=0,5 ma te ma ty ka
lub in for ma ty ka lub fizy ka; 2. W=0,3 ma te ma ty ka lub in for ma -
ty ka lub fizy ka lub język pol ski; 3. W=0,2 język ob cy no wo żyt ny;
uwa ga: wy nik eg za mi nu z ma te ma ty ki lub in for ma ty ki lub fizy ki
mo że być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 język nie miec ki w ob ro cie go spo dar czym I kształce nie
od pod staw (język ob cy no wo żyt ny)

 ko sme to lo gia III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści;
przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed -
mio tów: 1. W=0,5 bio lo gia lub che mia; 2. W=0,3 język pol ski
lub in for ma ty ka lub ma te ma ty ka; 3. W=0,2 język ob cy no wo żyt -
ny)

 kry mi na li sty ka i sys te my bez pie czeństwa I, In (kon kurs
świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia
wa żo na z trzech przed mio tów: 1. W=0,5 che mia lub fizy ka lub
in for ma ty ka lub ma te ma ty ka lub bio lo gia; 2. W=0,3 język pol ski
lub WOS; W=0,2 język ob cy no wo żyt ny)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia /eg za min pi sem ny – po ziom
roz sze rzo ny/ oraz che mia lub fizy ka lub ma te ma ty ka /eg za min pi -
sem ny – po ziom roz sze rzo ny/; uwzględ nia ny jest wy nik naj ko rzyst -
niej szy dla kan dy da ta; uwa ga: kan dy da ci mu szą uzy skać z eg za -
mi nu ma tu ral ne go na po zio mie roz sze rzo nym min. 30% punk tów
z każde go przed mio tu, bra ne go pod uwa gę w po ste po wa niu kwa -
li fika cyj nym; kan dy da ci ubie ga jący się o przy jęcie będą kie ro wa ni
na ba da nia le kar skie do le ka rza me dy cy ny pra cy; w przy pad ku
usta le nia, że ist nie ją prze ciw wska za nia do pod jęcia stu diów, kan -
dy dat nie mo że ubie gać się o przy jęcie na ten kie ru nek stu diów)

 ma lar stwo III (1. język pol ski /10%/; 2. roz mo wa kwa li fika cyj -
na w for mie wi de okon fe ren cji po łączo na z prze glądem na de sła ne go
port fo lio dro gą elek tro nicz ną /90%/; prze sła nie re pro duk cji prac
/port fo lio – pre zen ta cja twór czo ści kan dy da ta/ dro gą elek tro nicz ną)

 ma te ma ty ka I, In (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1.
W=0,5 ma te ma ty ka lub fizy ka; 2. W=0,3 in for ma ty ka lub fizy -
ka lub język pol ski; 3. W=0,2 język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy -
nik eg za mi nu z fizy ki mo że być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 Mu sic in Pu blic Spa ce Ia (gra de from the se con da ry scho ol ma -
tu ra exam /se con da ry scho ol cer ti fica te/ in the na ti ve lan gu age
– 10%; can di da te's au di to ry ap ti tu de test – 50%; pre sen ta tion of
a va ried pro gram on a se lec ted in stru ment or a vo cal per for man ce
– 40%)

 mu zy ka w prze strze ni pu blicz nej III (1. język pol ski

uczelnie 
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pra wie ka żda dys cy pli na na uki i ak tyw no ści – od bio tech no lo gii, przez tu ry sty kę
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Ogól ne za sa dy re kru ta cji – stu dia I stop nia 
sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne:
 pod sta wą re kru ta cji jest kon kurs świa dectw doj rza ło ści – śred nia

z trzech przed mio tów al bo śred nia wa żo na z trzech przed mio tów
/zróżni co wa na wa ga/,

 bra ne są pod uwa gę wy ni ki uzy ska ne na eg za mi nie ma tu ral nym
– po ziom pod sta wo wy al bo roz sze rzo ny,

 po ziom roz sze rzo ny pre mio wa ny jest prze licz ni kiem 2.

uwa ga: ofer ta spe cjal no ści pla no wa nych do uru cho mie nia na
po szcze gól nych kie run kach do stęp na jest bez po śred nio na Uczel ni.

uwa ga: kie run ki stu diów pro wa dzo ne przez Uni wer sy tet w języ ku
an giel skim skie ro wa ne są do oby wa te li Pol ski i do cu dzo ziem ców.

 ad mi ni stra cja III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny i do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze)

 ana li ty ka i kre atyw ność spo łecz na I (język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez kan dy da -
ta)

 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn (język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez
kan dy da ta)

 bio tech no lo gia III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści;
przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed -
mio tów: 1. W=0,5 bio lo gia lub che mia lub fizy ka lub ma -te ma -
ty ka lub in for ma ty ka; 2. W=0,3 język pol ski lub ma te ma ty ka; 3.
W=0,2 język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik eg za mi nu z ma te -
ma ty ki mo że być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 che mia III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1.
W=0,5 che mia lub bio lo gia lub fizy ka lub ma te ma ty ka lub in for -
ma ty ka; 2. W=0,3 język pol ski lub ma te ma ty ka; 3. W=0,2 ję-
zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik eg za mi nu z ma te ma ty ki mo że
być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 Che mi stry IaIIa, InaIIna (The Ma tu ri ty Cer ti fica te Com -
pe ti tion; Cri te ria for se con da ry scho ol exit exam con cer ning the
so -cal led „new ma tu ra” /Exam from 2005 and sub se qu ent years/;
if the num ber of can di da tes exce eds the num ber of pla ces, ad mis -
sions are ma de ac cor ding to a ran king list cre ated on the ba sis of
a com pe ti tion – we igh ted ave ra ge of three sub jects /re sults ob ta -
ined in the se con da ry scho ol exit exam; ba sic or exten ded le vel
– exten ded le vel re war ded with a co nver sion fac tor x2/: che mi stry

or bio lo gy or phy sics or ma the ma tics or com pu ter scien ce – we -
ight 0,5, Po lish lan gu age or ma the ma tics – we ight 0,3, mo dern
fo re ign lan gu age – we ight 0,2. The re sult of the exam in ma the -
ma tics can on ly be ta ken in to ac co unt on ce)

 die te ty ka I, In (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze -
niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów:
1. W=0,5 che mia lub bio lo gia lub ma te ma ty ka lub in for ma ty -
ka; 2. W=0,3 język pol ski lub ma te ma ty ka; 3. W=0,2 język ob -
cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik eg za mi nu z ma te ma ty ki mo że być
uwzględ nio ny je dy nie raz)

 dzien ni kar stwo i kul tu ra me diów III, InIIn (język pol -
ski, język ob cy oraz je den przed miot wska za ny przez kan dy da ta)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych
III (1. język pol ski /10%/; 2. prze sła nie re pro duk cji prac /port fo -
lio – pre zen ta cja twór czo ści kan dy da ta/ dro gą elek tro nicz ną oraz
roz mo wa kwa li fika cyj na po łączo na z prze glądem na de sła ne go port -
fo lio /90%/)

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (1.
język pol ski /10%/; 2. spraw dzian pre dys po zy cji słu cho wych i ma -
nu al nych /50%/; 3. przed sta wie nie zróżni co wa ne go pro gra mu na in -
stru men cie /pre fe ro wa ny for te pian/ lub wy ko na nie utwo ru wo kal ne -
go z to wa rzy sze niem for te pia nu /40%/)

 eko no mia I, In (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, fizy ka, che -
mia, bio lo gia, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, filo zo fia)

 Eco no mics Ia (con test of cer ti fica tes of se con da ry scho ol exa mi -
na tion of ma tu ri ty – ave ra ge of three sub -jects /re sults ob ta ined in
the se con da ry scho ol exa mi na tion of ma tu ri ty; ba sic or exten ded le -
vel/: en glish, two sub ject to cho ose from: ma the ma tics, geo gra phy,
phy sics, che mi stry, bio lo gy, IT, hi sto ry, ci vics, phi lo so phy)

 filo lo gia III, InIIn spe cjal ność: filo lo gia an giel ska (język an -
giel ski; w przy pad ku bra ku oce ny z języ ka an giel skie go – roz mo -
wa kwa li fika cyj na w języ ku an giel skim)

 filo lo gia III, InIIn spe cjal ność: filo lo gia ger mańska; spe cja -
li za cja: filo lo gia ger mańska (język nie miec ki; w przy pad ku bra ku
oce ny z języ ka nie miec kie go – roz mo wa kwa li fika cyj na w języ ku
nie miec kim)

 filo lo gia III, InIIn spe cjal ność: filo lo gia ger mańska; spe cja -
li za cja: filo lo gia ger mańska – kształce nie od pod staw (język ob -
cy no wo żyt ny; uwa ga: kan dy da ci nie ma ją obo wiąz ku po sia da nia
oce ny z języ ka nie miec kie go na świa dec twie ukończe nia szko ły
śred niej i świa dec twie doj rza ło ści)

 filo lo gia pol ska III, InIIn (język pol ski, język ob cy oraz je -
den wska za ny przez kan dy da ta przed miot)

 filo zo fia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot do wy bo ru: hi sto ria, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty -
ka, che mia, fizy ka, bio lo gia)

 fizjo te ra pia M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot do wy bo ru: bio lo gia, fizy ka, che mia, ma te ma ty ka, geo gra -
fia)

 fizy ka III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1.
W=0,5 fizy ka lub ma te ma ty ka lub che mia; 2. W=0,3 język pol -
ski lub ma te ma ty ka lub in -for ma ty ka lub che mia lub bio lo gia lub
geo gra fia; 3. W=0,2 język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik eg za -
mi nu z ma te ma ty ki mo że być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 fo to gra fia i kre acja prze ka zu wi zu al ne go I (1. język pol ski
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/10%/; 2. spraw dzian pre dys po zy cji słu cho wych /50%/; 3. pre zen -
ta cja zróżni co wa ne go pro gra mu na wy bra nym in stru men cie lub wy -
ko na nie pro gra mu wo kal ne go /40%/; od kan dy da tów ocze ki wa ne są
pre dys po zy cje słu cho we oraz umie jęt no ści wo kal ne lub gra na in stru -
men cie w stop niu ade kwat nym do wy bra nej spe cjal no ści)

 Pa in ting IaIIa (bac ca lau re at di plo ma gra de /10% of to tal sco -
re/; a qu ali fy ing in te rview in the form of a vi de ocon fe ren ce com bi ned
with a re view of works /90% of to tal sco re/; port fo lio sho uld in c lu -
de: can di da tes bio gra phy /max 1000 cha rac ters/; ar tworks ma de in
va rio us tech ni qu es; to the port fo lio co uld be in c lu ded films and ani -
ma tions; port fo lio sho uld be pre pa red in a sin gle pdf file /films and
ani ma tions sho uld be in ser ted as hy per link/; can di da te co uld put links
to his on li ne gal le ry or www pa ges; sin gle file must not exce ed 40MB)

 pe da go gi ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez kan dy da ta)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (język
pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz jed ne go przed mio tu do wy bo -
ru: hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, WOS; roz mo wa
kwa li fika cyj na związa na z wy mo ga mi sta wia ny mi przy szłe mu na -
uczy cie lo wi edu ka cji przed szkol nej i wcze snosz kol nej: po praw ność
wy mo wy, uzdol nie nia mu zycz ne)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez kan dy da ta)

 Phy sics IaIIa (the se con da ry scho ol -le aving exa mi na tion
exam 2005 and sub se qu ent years re sult of the „No vel -scho ol cer ti -
fica te”: se con da ry scho ol -le aving cer ti fica te; if the num ber of can di -
da tes exce eds the num ber of pla ces, the ad mis sion is ma de ac cor -
ding to the ran king list cre ated on the ba sis of the se con da ry
scho ol -le aving cer ti fica te com pe ti tion – we igh ted ave ra ge of three
sub jects /re sults ob ta ined at the se con da ry scho ol -le aving exa mi na -
tion; ba sic or exten ded le vel – exten ded le vel with bo nus 2/: W=0.5
phy sics or ma the ma tics or che mi stry, W=0.3 ma the ma tics or com -
pu ter scien ce or che mi stry, W=0.2 fo re ign mo dern lan gu age; ma -
the ma tics or che mi stry exam re sults can be in c lu ded on ly on ce; en -
glish lan gu age – le vel B2 /Com mon Eu ro pe an Fra me work/)

 Phi lo so phy Ia (com pe ti tion of cer ti fica tes: ari th me tic ave ra ge of
three sub jects /re sults ob ta ined in the se con da ry scho ol -le aving exa -
mi na tion; ba sic or exten ded le vel; exten ded le vel awar ded with the
co nver sion fac tor „2-/: po lish, a fo re ign lan gu age and one sub ject to
cho ose from: hi sto ry, geo gra phy, so cial stu dies, ma the ma tics, com -
pu ter scien ce, che mi stry, phy sics with astro no my, bio lo gy; in the ca -
se of an equ al sum of the final marks in the abo ve -men tio ned sub -
jects, the or der of ad mis sion is de ter mi ned by the hi gher mark in
Po lish; exemp tions: Lau re ates /first three pla ces/ of the re gio nal sta -
ge of Phi lo so phy Olym piad as well as fina li sts and lau re ates of the
cen tral sta ge)

 pie lęgniar stwo III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1.
W=0,5 bio lo gia lub che mia lub fizy ka lub WOS lub ma te ma ty ka; 2.
W=0,3 język pol ski lub ma te ma ty ka; 3. W=0,2 język ob cy no wo -
żyt ny; uwa ga: wy nik eg za mi nu z ma te ma ty ki mo że być uwzględ nio -
ny je dy nie raz)

 po li to lo gia III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez kan dy da ta)

 Po li ti cal Scien ce IaIIa, InaIIna (se con da ry scho ol le aving
exa mi na tion com pe ti tion, ave ra ge of three sub jects – re sults ob -
ta ined on the ma tri cu la tion exa mi na tion in sub jects /on ly one le -
vel is ta ken in to ac co unt; ba sic or exten ded; exten ded le vel awar -
ded with a co nver sion fac tor of 2/: po lish lan gu age, a mo dern
fo re ign lan gu age and one sub ject to be cho sen by the can di da te)

 pra ca so cjal na I, In (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez kan dy da ta)

 pra wo M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot do wy bo ru: ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi-
zy ka, filo zo fia, język ła ciński i kul tu ra an tycz na)

 pro duk cja i mar ke ting żyw no ści I, In stu dia 3,5-let nie in -
ży nier skie (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li -
mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów: 1. W=0,5
ma te ma ty ka lub in for ma ty ka; W=0,3 che mia lub bio lo gia lub ję-
zyk pol ski; W=0,2 język ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik eg za mi -
nu z ma te ma ty ki mo że być uwzględ nio ny je dy nie raz)

 psy cho lo gia M, Mn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot do wy bo ru: bio lo gia lub hi sto ria lub ma te ma ty ka
lub WOS)

 psy cho pro filak ty ka I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez kan dy da ta)

 ra chun ko wość i po dat ki I, In (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot do wy -bo ru spo śród na stępu jących:

ma te ma ty ka, geo gra fia, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, WOS, filo zo fia)

 tu ry sty ka i re kre acja III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot do wy bo ru wy bra ny przez kan dy da ta)

 wy cho wa nie fizycz ne III, InIIn (język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz jed ne go przed mio tu do wy bo ru: bio lo gia, che mia,
fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)
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 ad mi ni stra cja III, InIIn (P lub R – język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny)

 ar chi tek tu ra in for ma cji I, In spe cjal ność: nie nau czy ciel ska
(P lub R – język pol ski)

 ar chi wi sty ka, za rządza nie do ku men ta cją i in fo bro ker -
stwo I, In, (P lub R – język pol ski lub hi sto ria); uwa ga: stu dia
nie sta cjo nar ne pro wa dzo ne w try bie @t -ho me

 bez pie czeństwo między na ro do we I, In spe cjal ność: nie -
nau czy ciel ska (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 bez pie czeństwo między na ro do we Ia, Ina stu dia w języ ku
an giel skim; spe cjal ność: nie nau czy ciel ska (P lub R – język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo -
mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 bez pie czeństwo państwa III, InIIn spe cjal ność: nie nau -
czy ciel ska (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 bez pie czeństwo zdro wot ne I, In spe cjal ność: nie nau czy ciel -
ska (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 bio in for ma ty ka I, In (śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go
z wszyst kich przed mio tów – P lub R; przed mio ty pre fe ro wa ne – in -
for ma ty ka R, bio lo gia R, fizy ka R, ma te ma ty ka R)

 bio lo gia III spe cjal no ści na uczy ciel skie: bio lo gia, bio lo gia z mo -
du łem che mia (śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go z wszyst -
kich przed mio tów – P lub R; przed miot pre fe ro wa ny – bio lo gia R)

 De sign I (I etap. prze gląd prac po łączo ny z roz mo wą kwa li fika cyj -
ną; II etap. za da nie pro jek to we)

 Di gi tal De sign I (I etap – roz mo wa kwa li fika cyj na dot. za in te re -
so wań twór czych kan dy da ta na pod sta wie przy go to wa nej przez kan -
dy da ta pre zen ta cji ma te ria łu wi zu al ne go /szcze gó ły bez po śred nio
na uczel ni/; uwa ga: po zy tyw na oce na z I eta pu eg za mi nu wstęp ne -
go kwa li fiku je do II eta pu; II etap – eg za min prak tycz ny: ze staw za -
dań ry sun ko wych i pi sem nych)

 dzien ni kar stwo I, In spe cjal no ści nie nau czy ciel skie: dzien ni -
kar stwo w no wych me diach, psy cho lo gia me diów i ko mu ni -
ko wa nie wi ze run ko we, edu ka cja me dial na i kom pe ten cje cy -
fro we (P lub R – język pol ski)

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III spe cjal no ści /wy bór
po I ro ku/: nie nau czy ciel skie – in for ma ty ka sto so wa na w tech ni -
ce, in ży nie ria ma te ria ło wa i kom pu te ro we wspo ma ga nie pro ce -
sów pro duk cji, me cha tro ni ka; na uczy ciel ska – tech ni ka z in for -



 gra fika III (I etap. prze gląd prac kan dy da ta /tecz ka maks. 25
prac – szcze gó ły bez po śred nio na uczel ni/; II etap. roz mo wa kwa li -
fika cyj na on li ne – au to pre zen ta cja kan dy da ta; uwa ga: o przej ściu
do II eta pu de cy du je uzy ska nie po zy tyw nej oce ny w I eta pie)

 hi sto ria III, InIIn spe cjal no ści: na uczy ciel ska /wy bór po 2
se me strze/ – hi sto ria i wie dza o spo łe czeństwie; nie nau czy -
ciel ska – an tro po lo gia hi sto rycz na (P lub R – język pol ski lub hi -
sto ria); uwa ga: stu dia nie sta cjo nar ne pro wa dzo ne w try bie
@t -ho me 

 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści nie nau czy ciel skie: mul -
ti me dia i tech no lo gie in ter ne to we, ad mi ni stra cja sys te ma mi in -
for ma tycz ny mi (P lub R – ma te ma ty ka lub in for ma ty ka)

 in ży nie ria bez pie czeństwa III, InIIn spe cjal no ści: bez -
pie czeństwo tech no lo gii in for ma cyj nych, bez pie czeństwo ma -
te ria ło we i tech no lo gii ma te ria ło wych (śred nia wy ni ków eg za -
mi nu ma tu ral ne go; wyższe prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, fizy ki,
che mii, in for ma ty ki)

 ko gni ty wi sty ka I (P lub R – ma te ma ty ka lub język ob cy no wo żyt ny)
 ko mu ni ka cja wi zu al na I (I etap. eg za min prak tycz ny – ze staw

za dań ry sun ko wo -pro jek to wych; uwa ga: po zy tyw na oce na z eta -
pu I eg za mi nu wstęp ne go kwa li fiku je do eta pu II; II etap. roz mo wa
kwa li fika cyj na: prze gląd pre zen ta cji i roz mo wa na te mat za in te re -
so wań twór czych)

 kry mi na li sty ka III, InIIn (P lub R – język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, ma te ma ty ka,
hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka, bio lo gia, che mia, fizy ka); uwa -
ga; kie ru nek zo sta nie uru cho mio ny pod wa run kiem otrzy ma -
nia zgo dy MEiN

 kul tu ro znaw stwo i wie dza o me diach III, InIIn (P lub
R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 lo go pe dia III (P lub R – język pol ski; spraw dzian pre dys po zy cji
do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy – roz mo wa)

 ma lar stwo III (prze gląd prac pla stycz nych /ma lar stwo, ry su nek/;
roz mo wa kwa li fika cyj na pod czas prze glądu prac po twier dza jąca za -
in te re so wa nia kan dy da ta w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych)

 ma te ma ty ka III spe cjal no ści: na uczy ciel ska – ma te ma ty ka; nie -
nau czy ciel ska – ma te ma ty ka uni wer sal na; sp. łączo na – ma te ma ty -
ka uni wer sal na i ma te ma ty ka na uczy ciel ska (P lub R – ma te ma ty ka;
pre fe ro wa ny po ziom – R); uwa ga: sp. na uczy ciel ska obej mu je wstęp -
ne przy go to wa nie pe da go gicz ne /psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne
i dy dak tycz ne/ do uzy ska nia kwa li fika cji na uczy ciel skich po skoń-
cze niu stu diów dru gie go stop nia w za kre sie na ucza nia ma te ma ty -
ki/ma te ma ty ki z in for ma ty ką w szko łach pod sta wo wych i śred nich

 ma te ma ty ka InIIn spe cjal ność na uczy ciel ska (P lub R – ma te -
ma ty ka; pre fe ro wa ny po ziom – R); uwa ga: sp. na uczy ciel ska obej -
mu je wstęp ne przy go to wa nie pe da go gicz ne /psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz ne i dy dak tycz ne/ do uzy ska nia kwa li fika cji
na uczy ciel skich po skończe niu stu diów dru gie go stop nia w za -
kre sie na ucza nia ma te ma ty ki/ma te ma ty ki z in for ma ty ką w szko -
łach pod sta wo wych i śred nich

 ochro na śro do wi ska I spe cjal no ści: od na wial ne źró dła ener gii,
za rządza nie śro do wi skiem geo gra ficz nym (śred nia wy ni ków eg za -
mi nu ma tu ral ne go z wszyst kich zda wa nych przed mio tów – P lub R;
przed mio ty pre fe ro wa ne – bio lo gia R, che mia R, geo gra fia R, fizy ka R)

 pe da go gi ka III, InIIn spe cjal no ści: pe da go gi ka spo łecz -
no -opie kuńcza, pro mo cja zdro wia i pro filak ty ka uza leżnień,
re so cja li za cja z pro filak ty ką spo łecz ną (P lub R – język pol ski)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn spe -
cjal ność na uczy ciel ska (eg za min wstęp ny /uzdol nień/ – spraw -
dzian pre dys po zy cji mu zycz nych oraz oce na pra wi dło wo ści funk -
cji gło so wych, słu cho wych i ar ty ku la cyj nych; uwa ga:
ne ga tyw na oce na pre dys po zy cji mu zycz nych lub roz po zna nia wad
wy mo wy skut ku je nie do pusz cze niem kan dy da ta do dal sze go eta -
pu po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go; P lub R – język pol ski, język
ob cy no wo żyt ny)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn spe cjal no ści: edu ka cja i re ha -
bi li ta cja uczniów z nie pełno spraw no ścią in te lek tu al ną – oli go -
fre no pe da go gi ka, lo go pe dia, te ra pia pe da go gicz na, wcze sne
wspo ma ga nie roz wo ju – pe da go gi ka re so cja li za cyj na, edu ka -
cja i te ra pia osób ze spek trum au ty zmu (P lub R – język pol ski)

 po li ty ka spo łecz na III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo -
śród: język pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 pra ca so cjal na III, InIIn spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/:
or ga ni za tor po mo cy in sty tu cjo nal nej, asy stent ro dzi ny (P lub R
– język pol ski)

 pra wo M, Mn (P lub R – język pol ski oraz hi sto ria lub WOS;
w przy pad ku ta kiej sa mej licz by punk tów – kry te rium do dat ko we:
język ob cy no wo żyt ny)

 psy cho lo gia M, Mn spe cjal no ści: psy cho lo gia edu ka cyj na, psy -
cho lo gia kli nicz na (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka)

 psy cho lo gia i bio lo gia zwie rząt M, Mn (P lub R – bio lo gia,
język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den z przed mio tów: che -
mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka)

 so cjo lo gia III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: ję-
zyk pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 sto sun ki między na ro do we III, InIIn (P lub R – język pol ski,
język ob cy no wo żyt ny)

 sztu ka i edu ka cja III spe cjal no ści: na uczy ciel ska, ani ma cja kul -
tu ry (prze gląd prac pla stycz nych; roz mo wa kwa li fika cyj na)

 sztu ka i me dia I (I etap. prze gląd port fo lio cy fro we go – re pro duk -
cje ory gi na łów prac, wy ko na nych przez kan dy da ta w po sta ci re ali za -
cji z za kre su sztuk wi zu al nych ta kich jak: ma lar stwo, ry su nek, fo to -
gra fia itp., re ali za cje mul ti me dial ne oraz dzia ła nia prze strzen ne
pre zen to wa ne w for mie do ku men ta cji fo to gra ficz nej; II etap. roz mo -
wa kwa li fika cyj na do ty cząca za in te re so wań ar ty stycz nych kan dy da -
ta oraz wy bra nych za gad nień z za kre su współcze snej kul tu ry i sztu -
ki w opar ciu o su ge ro wa ną bi blio gra fię)

 tu ry sty ka hi sto rycz na i mu ze al nic two I, In (P lub R – język
pol ski lub hi sto ria); uwa ga: stu dia nie sta cjo nar ne pro wa dzo ne
w try bie @t -ho me

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn spe cjal no ści: ani ma cja
w tu ry sty ce i re kre acji, geo tu ry sty ka, ho te lar stwo, pi lo taż
i prze wod nic two tu ry stycz ne po Pol sce, przed siębior czość
w tu ry sty ce, tu ry sty ka między na ro do wa (śred nia wy ni ków eg -
za mi nu ma tu ral ne go z przed mio tów /P lub R/: język pol ski, ma te -
ma ty ka, język an giel ski, geo gra fia; przed miot pre fe ro wa ny – geo -
gra fia R; punk ty za do dat ko we za jęcia edu ka cyj ne w szko le
śred niej z za kre su geo gra fii, tu ry sty ki lub przed siębior czo ści oraz
uczest nic two w eta pie okręgo wym olim pia dy geo gra ficz nej lub wie -
dzy eko lo gicz nej); uwa ga: pełny wy kaz spe cjal no ści będzie po -
da ny na po cząt ku pro ce su re kru ta cji

 za rządza nie in for ma cją i pu bli ko wa nie cy fro we III (P lub
R – język pol ski)

 za rządza nie oświa tą i or ga ni za cja mi po za rządo wy mi I,
In (P lub R – je den przed miot spo śród: język pol ski, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie w służbach spo łecz nych III, InIIn spe cjal -
no ści: asy sten tu ra me dycz na, ubez pie cze nia spo łecz ne (P lub
R – język pol ski)

Uni wer sy tet 
Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz ny
w Sie dl cach

08-110 Sie dl ce, ul. Ko nar skie go 2
Dział Or ga ni za cji Stu diów: 
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 24

Cen trum Wspar cia Osób z Nie pełno spraw no ścia mi:
tel. 25 643 17 39
www.uph.edu.pl

uwa ga: szcze gó ło wy ter mi narz re kru ta cyj ny zo sta nie po da ny w póź-
niej szym ter mi nie – in for ma cje bez po śred nio na Uczel ni po 31 mar -
ca 2023 r. 

Wy dział Agro bio in ży nie rii i Na uk o Zwie rzętach
www.wanz.uph.edu.pl
 agro le śnic two I, In (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia,

fizy ka, geo gra fia, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)
 go spo dar ka prze strzen na III (dwa przed mio ty spo śród: bio -

lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty -
ka, WOS)

 rol nic two III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: agro biz nes,
agro no mia, ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go (dwa przed -
mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, język ob cy, ję-
zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 zoo p sy cho lo gia z ani ma lo te ra pią III (dwa przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, język ob cy, język pol ski, ma -
te ma ty ka, WOS)

ma ty ką (śred nia wy ni ków pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go P lub
R; wyższe prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, fizy ki, che mii, in for ma ty ki)

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na InIIn spe cjal no ści /wy -
bór po I ro ku/: na uczy ciel ska – tech ni ka z in for ma ty ką; nie nau -
czy ciel skie – in for ma ty ka sto so wa na w tech ni ce, me cha tro ni ka,
me cha tro ni ka sa mo cho do wa (śred nia wy ni ków pi sem ne go eg za mi -
nu ma tu ral ne go P lub R; wyższe prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, fizy ki,
che mii, in for ma ty ki)

 eko no mia spo łecz na III, InIIn spe cjal ność nie nau czy ciel -
ska (P lub R – język pol ski, język ob cy no wo żyt ny)

 ety ka – me dia cje i ne go cja cje III, InIIn (P lub R – je den
przed miot spo śród: język pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, język ob -
cy no wo żyt ny)

 filo lo gia an giel ska III, InIIn spe cjal ność nie nau czy ciel ska
(język an giel ski R)

 filo lo gia an giel ska III spe cjal ność na uczy ciel ska (język an giel -
ski R); uwa ga: re kru ta cja w przy pad ku nie uzy ska nia zgo dy MEiN
na stu dia jed no li te mgr

 filo lo gia an giel ska M spe cjal ność na uczy ciel ska (język an giel ski
R); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uzy ska nia zgo dy MEiN

 filo lo gia ger mańska III spe cjal no ści /wy bór od II ro ku/: na -
uczy ciel ska, na uczy ciel ska z mo du łem biz ne so wym, nie nau czy -
ciel ska – język nie miec ki w biz ne sie (P lub R – język nie miec ki lub
in ny język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia ger mańska InII spe cjal no ści /wy bór po II ro ku/: na -
uczy ciel ska, na uczy ciel ska z mo du łem biz ne so wym, nie nau czy -
ciel ska – język nie miec ki w biz ne sie (P lub R – język nie miec ki)

 filo lo gia hisz pańska III spe cjal ność: języ ki spe cja li stycz ne i tłu -
ma cze nie (P lub R – język pol ski, język hisz pański lub in ny język ob -
cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, wło ski, ro -
syj ski)

 filo lo gia pol ska III, InIIn spe cjal no ści: na uczy ciel ska; nie -
nau czy ciel skie – edy tor stwo i ko mu ni ka cja me dial na (P lub R
– język pol ski)

 filo lo gia ro mańska III spe cjal ność na uczy ciel ska; spe cjal ność
nie nau czy ciel ska: język fran cu ski sto so wa ny z dru gim języ kiem
ro mańskim (P lub R – język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski)

 filo lo gia ro syj ska III spe cjal no ści /wy bór od III se me stru/: prze -
kła do znaw cza – sp. wio dąca, filo lo gia ro syj ska z języ kiem an giel -
skim, filo lo gia ro syj ska z języ kiem fran cu skim, filo lo gia ro syj ska z ję-
zy kiem hisz pańskim, filo lo gia ro syj ska z języ kiem wło skim, filo lo gia
ro syj ska z języ kiem nie miec kim, filo lo gia ro syj ska z języ kiem ukra -
ińskim (P lub R – język ro syj ski lub in ny język ob cy no wo żyt ny)

 filo lo gia wło ska III spe cjal ność nie nau czy ciel ska: język wło ski
sto so wa ny (P lub R – język pol ski oraz język ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/)

 filo zo fia roz wo ju oso bo we go z ele men ta mi psy cho lo gii I (P
lub R – język pol ski lub język ob cy no wo żyt ny); uwa ga: kie ru nek
zo sta nie uru cho mio ny pod wa run kiem otrzy ma nia zgo dy MEiN

 fizy ka III, InIIn spe cjal ność na uczy ciel ska: fizy ka z in for -
ma ty ką (P lub R – ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 geo gra fia III, InIIn spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: na uczy -
ciel ska – geo gra fia z przy ro dą; nie nau czy ciel skie: geo gra fia fi-
zycz na, geo gra fia re gio nal na Ame ry ki Ła cińskiej, geo in for ma -
cja, geo mo ni to ring, geo tu ry sty ka, przed siębior czość
i go spo dar ka prze strzen na, za rządza nie śro do wi skiem geo gra -
ficz nym (P lub R – język pol ski, ma te ma ty ka, język an giel ski, geo -
gra fia; przed miot pre fe ro wa ny – geo gra fia R; punk ty za do dat ko we
za jęcia edu ka cyj ne w szko le śred niej z za kre su geo gra fii, tu ry sty ki
lub przed siębior czo ści oraz uczest nic two w eta pie okręgo wym olim -
pia dy geo gra ficz nej lub wie dzy eko lo gicz nej); uwa ga: pełny wy -
kaz spe cjal no ści będzie po da ny na po cząt ku pro ce su re kru ta cji

 geo po li ty ka III, InIIn (P lub R – język pol ski, ma te ma ty ka,
język an giel ski oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria,
WOS, filo zo fia)

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn spe cjal no ści: geo in -
for ma cja, go spo dar ka prze strzen na ob sza rów miej skich, go -
spo dar ka od na wial ny mi źró dła mi ener gii, przed siębior czość
w go spo dar ce prze strzen nej, roz wój lo kal ny i re gio nal ny, za -
rządza nie śro do wi skiem geo gra ficz nym (P lub R – język pol ski,
ma te ma ty ka, język an giel ski oraz je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS; przed miot pre fe ro wa ny – geo gra fia R; punk -
ty za do dat ko we za jęcia edu ka cyj ne w szko le śred niej z za kre su
geo gra fii, tu ry sty ki lub przed siębior czo ści oraz uczest nic two w eta -
pie okręgo wym olim pia dy geo gra ficz nej lub wie dzy eko lo gicz nej);
uwa ga: pełny wy kaz spe cjal no ści będzie po da ny na po cząt ku
pro ce su re kru ta cji
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 zoo tech ni ka III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: ho dow la
zwie rząt, oce na i wy ko rzy sta nie pro duk tów zwie rzęcych, pro -
filak ty ka zoo tech nicz no -we te ry na ryj na w utrzy ma niu zwie rząt
(dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, ję-
zyk ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

Wy dział Na uk Hu ma ni stycz nych
www.wh.uph.edu.pl
 filo lo gia III spe cjal no ści: filo lo gia an giel ska z upraw nie nia mi na -

uczy ciel ski mi, język an giel ski w biz ne sie z trans la to ry ką, lin gwi -
sty ka sto so wa na (obo wiąz ko wo: język an giel ski, do wy bo ru: język
pol ski lub dru gi język ob cy)

 fi lo lo gia InIIn spe cjal no ści: filo lo gia an giel ska z upraw nie nia mi
na uczy ciel ski mi, język an giel ski w biz ne sie z trans la to ry ką (obo wiąz -
ko wo: język an giel ski, do wy bo ru: język pol ski lub dru gi język ob cy)

 filo lo gia pol ska III spe cjal no ści: kre atyw ne pi sa nie i edy cje cy -
fro we, na uczy ciel ska (dwa przed mio ty – obo wiąz ko wo: język pol -
ski; do wy bo ru: język ob cy, hi sto ria)

 hi sto ria III spe cjal no ści: ar chi wi sty ka i biu ro wość współcze -
sna, na ucza nie hi sto rii i pro mo cja dzie jów oj czy stych (dwa przed -
mio ty spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język
ob cy, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, WOS)

 lo go pe dia z au dio lo gią III (roz mo wa kwa li fika cyj na – spraw -
dze nie po praw no ści wy mo wy – na pod sta wie roz mo wy spon ta nicz -
nej i czy ta nia oraz przy dat no ści do za wo du; kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści: obo wiąz ko wo język pol ski; wa run kiem do pusz cze nia
do roz mo wy kwa li fika cyj nej jest do star cze nie au dio gra mu po twier -
dza jące go pra wi dło wy słuch kan dy da ta; wa da wy mo wy unie możli wia
przy jęcie na stu dia)

 sztu ki pla stycz ne III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, język ob cy, język pol ski, in for ma ty ka,
ma te ma ty ka, WOS)

nie kry zy so we w ad mi ni stra cji (dwa przed mio ty spo śród: język
ob cy, język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn mo du ły fa kul ta -
tyw ne: ochro na gra nic i bez pie czeństwo ob sza rów przy gra -
nicz nych, obro na te ry to rial na kra ju (dwa przed mio ty spo śród:
język ob cy, język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 kry mi no lo gia III, InIIn (dwa przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 lo gi sty ka III, InIIn (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, in for ma ty ka, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 lo gi stics Ia stu dia w języ ku an giel skim (do ku ment po twier dza jący
zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; dwa
przed mio ty spo śród: geo gra fia, in for ma ty ka, język an giel ski, hi sto ria,
WOS, ma te ma ty ka)

 pe da go gi ka III, InIIn spe cjal no ści: do radz two per so nal -
ne, opie kun i wy cho waw ca dziec ka, opie kun oso by star szej
i nie pełno spraw nej, pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza
z te ra pią pe da go gicz ną (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, geo -
gra fia, hi sto ria, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (dwa
przed mio ty spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, język ob cy, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn mo du ły: edu ka cja i re ha bi li ta -
cja osób z nie pełno spraw no ścią in te lek tu al ną, pe da go gi ka re -
so cja li za cyj na, wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka (dwa
przed mio ty spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, język ob cy, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 pra wo M, Mn (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję-
zyk ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 za rządza nie III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: biz nes mię-
dzy na ro do wy, za rządza nie finan sa mi i ra chun ko wość, za rzą-
dza nie przed siębior stwem (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, in for ma ty ka, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

Wy dział Na uk Me dycz nych i Na uk o Zdro wiu
www.wnmz.uph.edu.pl
 die te ty ka III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,

in for ma ty ka, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka)
 ko sme to lo gia I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy -

ka, język ob cy, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 pie lęgniar stwo III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia,

fizy ka, geo gra fia, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka)
 ra tow nic two me dycz ne I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che -

mia, fizy ka, geo gra fia, język ob cy, język pol ski, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka)

 tu ry sty ka i re kre acja III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, geo gra fia, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

Wy dział Na uk Spo łecz nych
www.ws.uph.edu.pl
 ad mi ni stra cja III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: ad mi ni stra -

cja go spo dar cza, ad mi ni stra cja sa mo rządo wa, ad mi ni stra cja
w ochro nie zdro wia (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, in for ma ty ka, język ob cy, język pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 bez pie czeństwo in for ma cyj ne I, In mo du ły fa kul ta tyw ne:
bez pie czeństwo in for ma cyj ne w ad mi ni stra cji pu blicz nej, bez -
pie czeństwo in for ma cyj ne w przed siębior stwie (dwa przed mio -
ty spo śród: fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język ob cy, ję-
zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 in for ma tion se cu ri ty Ia stu dia w języ ku an giel skim (do ku ment
po twier dza jący zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie co naj -
mniej B2; dwa przed mio ty spo śród: fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka,
język an giel ski, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka)

 bez pie czeństwo między na ro do we I (dwa przed mio ty spo śród:
język ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka)

 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn mo du ły fa kul ta -
tyw ne: bez pie czeństwo państwa, służby po li cyj ne, za rządza -
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ma ga nych do ku men tów; je den przed miot spo śród: język pol ski, hi -
sto ria, WOS); uwa ga: na ścieżkę kształce nia bez pie czeństwo
i po rządek pu blicz ny wy ma ga ne oświad cze nie o po sia da niu
spraw no ści fizycz nej

 bio lo gia III, InIIn ścieżki kształce nia /wy bór po II se me -
strze/: na uczy ciel ska, bio lo gia me dycz na, sztu ka ogro do wa (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów; ma te ma ty ka lub /przed miot pre -
fe ro wa ny/ bio lo gia)

 die te ty ka I stu dia w ra mach pro jek tu POWER (przed miot obo -
wiąz ko wy do wy bo ru: język pol ski lub język an giel ski oraz przed miot
pre fe ro wa ny do wy bo ru: bio lo gia); uwa ga: 1. wy ma ga ne ak tu al ne
orze cze nie le kar skie do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych
o bra ku prze ciw wska zań do od by wa nia prak tyk za wo do wych
na kie run ku die te ty ka oraz orze cze nie le kar skie o bra ku prze ciw -
wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak tyk za wo do wych
na kie run ku die te ty ka w ter mi nie do 30 wrze śnia 2023 r.; 2. wy -
ma ga ne ak tu al ne szcze pie nie prze ciw COVID- 19 /szcze gó ło we
in for ma cje na Uczel ni/ 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III stu -
dia na uczy ciel skie; ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/:
mu zy ka w szko le, ze spo ły wo kal no -in stru men tal ne, tech ni ki mul -
ti me dial ne (eg za min prak tycz ny: umie jęt ność gry na wy bra nym przez
sie bie in nym in stru men cie /do dat ko wo na in stru men cie kla wi szo wym/
– wy ko na nie dwóch utwo rów, umie jęt ność śpie wu – wy ko na nie jed -
ne go utwo ru w do wol nej sty li sty ce, pre dys po zy cje mu zycz ne /słuch
i po czu cie ryt mu/; zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na I stu dia 3,5-let nie in ży -
nier skie; ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/: na uczy ciel -
ska, In ter net rze czy, pro gra mo wa nie w au to ma ty ce i ro bo ty ce
/SOA/ (przed miot obo wiąz ko wy: ma te ma ty ka; przed miot pre fe ro wa -
ny: fizy ka lub in for ma ty ka)

 filo lo gia III, InIIn ścieżki kształce nia /wy bór po II se me -
strze/: filo lo gia an giel ska – na uczy ciel ska, filo lo gia an giel ska
– trans la to rycz na, filo lo gia an giel ska – ko mu ni ka cja w me diach
(zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; przed miot: język an giel ski)

 filo lo gia III ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/: filo lo -
gia ger mańska – na uczy ciel ska, filo lo gia ger mańska – język nie -
miec ki w biz ne sie i tu ry sty ce (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
przed miot: język pol ski lub nie miec ki lub an giel ski); uwa ga: na ucza -
nie języ ka nie miec kie go re ali zo wa ne jest od pod staw

 filo lo gia III ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/: filo lo -
gia ger mańska z roz sze rzo nym języ kiem an giel skim (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów; przed miot: język an giel ski oraz język pol ski
lub nie miec ki); uwa ga: na ucza nie języ ka nie miec kie go re ali zo wa -
ne jest od pod staw

 filo lo gia III ścieżki kształce nia /wy bór po III se me strze/: filo lo -
gia ro syj ska – język ro syj ski w biz ne sie HR, filo lo gia ro syj ska –z ję-
zy kiem ukra ińskim (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; język pol -
ski lub język ro syj ski); uwa ga: na ucza nie języ ka ro syj skie go
i ukra ińskie go re ali zo wa ne jest od pod staw

 filo lo gia III ścieżka kształce nia /wy bór po II se me strze/: filo lo -
gia ro syj ska z na ucza niem języ ka pol skie go ja ko ob ce go /de dy ko -
wa na stu den tom -cu dzo ziem com; nie jest wy ma ga na zna jo mość
języ ka pol skie go/ (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; język pol ski
lub język ro syj ski); uwa ga: na ucza nie języ ka ro syj skie go re ali zo -
wa ne jest od pod staw

 filo lo gia III ścieżka kształce nia: filo lo gia ro syj ska z języ kiem an -
giel skim (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; język pol ski lub język
ro syj ski; uwa ga: wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go /ze wnętrz -
ny eg za min ma tu ral ny na po zio mie P lub R/); uwa ga: na ucza nie ję-
zy ka ro syj skie go re ali zo wa ne jest od pod staw

 filo lo gia pol ska III ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/:
na uczy ciel ska,, wy daw ni czo -re dak tor ska, co pyw ri ting i me dia
spo łecz no ścio we, edu ka cja re gio nal na (język pol ski; zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów)

 fizjo te ra pia M stu dia w ra mach pro jek tu SOA; ścieżki kształce -
nia /wy bór po VII se me strze/: fizjo te ra pia w me dy cy nie uzdro wi -
sko wej, re ha bi li ta cja w opie ce ge ria trycz nej (przed miot obo wiąz -
ko wy do wy bo ru: język pol ski lub język an giel ski; przed miot
pre fe ro wa ny do wy bo ru: bio lo gia; zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów); uwa ga: 1. wy ma ga ne ak tu al ne orze cze nie le kar skie do ce -
lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych o bra ku prze ciw wska zań
do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku fizjo te ra pia oraz
orze cze nie le kar skie o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych
do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku fizjo te ra pia
w ter mi nie do 30 wrze śnia 2023 r.; 2. wy ma ga ne ak tu al ne szcze -
pie nie prze ciw COVID- 19 /szcze gó ło we in for ma cje na Uczel ni/

 fizy ka tech nicz na I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścieżki kształ-

ce nia: me to dy tech nicz ne w kry mi na li sty ce, eko tech no lo gie – od -
na wial ne źró dła ener gii /SOA/, fizy ko che micz na in ży nie ria ma te -
ria ło znaw stwa /SOA/, me cha ni ka lot ni cza (przed miot obo wiąz ko -
wy: ma te ma ty ka; przed miot pre fe ro wa ny: fizy ka lub in for ma ty ka)

 geo gra fia III, InIIn ścieżki kształce nia /wy bór po II se me -
strze/: na uczy ciel ska, agro no mia, geo in for ma cja i ana li za da nych
prze strzen nych, kształto wa nie i za rządza nie śro do wi skiem przy -
rod ni czym (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; przed miot obo wiąz -
ko wy: język pol ski; przed miot pre fe ro wa ny: geo gra fia lub bio lo gia)

 hi sto ria III ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/: na uczy -
ciel ska, ar chi wi sty ka i hi sto ria Po mo rza, pu blic hi sto ry: hi sto ria
w prze strze ni me dial nej /stu dia w języ ku pol skim/ (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów; przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub do -
dat ko wy: hi sto ria); uwa ga: ist nie je możli wość pro wa dze nia za jęć
częścio wo on -li ne

 in for ma ty ka I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścieżki kształ-
ce nia /wy bór po I se me strze/: pro gra mo wa nie apli ka cji we bo -
wych, pro gra mo wa nie w in ży nie rii, ana li za da nych w Bu si ness
In tel li gen ce /SOA/ (przed miot obo wiąz ko wy: ma te ma ty ka lub pre -
fe ro wa ny: in for ma ty ka)

 in ży nie ria cy ber prze strze ni I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier -
skie; ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/: cy ber bez pie -
czeństwo z kryp to lo gią, bez pie czeństwo me diów (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów; WOS lub ma te ma ty ka lub in for ma ty ka);
uwa ga: na stu diach sta cjo nar nych tak że gru py po po łu dnio we

 ko sme to lo gia I, In ścieżka kształce nia: ko sme to lo gia ogól -
na (przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub język an giel ski; przed -
miot pre fe ro wa ny: bio lo gia); uwa ga: 1. wy ma ga ne ak tu al ne orze -
cze nie le kar skie do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych
o bra ku prze ciw wska zań do od by wa nia prak tyk za wo do wych
na kie run ku ko sme to lo gia oraz orze cze nie le kar skie o bra ku
prze ciw wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak tyk za wo do -
wych na kie run ku ko sme to lo gia w ter mi nie do 30 wrze -
śnia 2023 r.; 2. wy ma ga ne ak tu al ne szcze pie nie prze ciw
COVID- 19 /szcze gó ło we in for ma cje na Uczel ni/

 lo gi sty ka I, In ścieżki kształce nia /wy bór po III se me strze/:
trans port i spe dy cja /POWER/, lo gi sty ka mor ska /POWER/, sys -
te my ma ga zy no we (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; język
pol ski lub ma te ma ty ka lub WOS); 

 lo gi sty ka I ścieżka kształce nia: zie lo ne łańcu chy do staw /stu dia
du al ne – 3LoE/ (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; język pol ski lub
ma te ma ty ka lub WOS); uwa ga: tak że gru py po po łu dnio we

 ochro na śro do wi ska I ścieżki kształce nia /wy bór po I ro ku/: eko -
ener ge ty ka /SOA/, bio mo ni to ring i zrów no wa żo ny roz wój /SOA/,
go spo dar ka ko mu nal na i wod no -ście ko wa /SOA/, przy rod ni cze
za rządza nie prze strze nią miej ską /SOA/ (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów; przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub do dat ko wy pre -
fe ro wa ny: che mia lub bio lo gia lub geo gra fia)

 pe da go gi ka III, InIIn ścieżki kształce nia /wy bór po II se -
me strze/: na uczy ciel skie – pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw -
cza z po mo cą spo łecz ną, psy cho pe da go gi ka, nie nau czy ciel ska
– pe da go gi ka pe ni ten cjar na z pre wen cją kry mi nal ną (zło że nie
wy ma ga nych do ku men tów; przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski
lub do dat ko wy: hi sto ria lub WOS); uwa ga: stu dia II stop nia
na kie run ku pe da go gi ka zo sta ną uru cho mio ne po uzy ska niu
zgo dy MEiN

 pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową I,
In stu dia na uczy ciel skie (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów;
przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub do dat ko wy: hi sto ria lub
WOS); uwa ga: kie ru nek zo sta nie uru cho mio ny po uzy ska niu
zgo dy MEiN 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn stu dia
na uczy ciel skie z przy go to wa niem pe da go gicz nym (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów; przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub
do dat ko wy: bio lo gia)

 pie lęgniar stwo III (przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub ję-
zyk an giel ski; przed miot pre fe ro wa ny: bio lo gia); uwa ga: 1. wy ma -
ga ne ak tu al ne orze cze nie le kar skie do ce lów sa ni tar no -epi de mio -
lo gicz nych o bra ku prze ciw wska zań do od by wa nia prak tyk
za wo do wych na kie run ku pie lęgniar stwo oraz orze cze nie le kar -
skie o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak -
tyk za wo do wych na kie run ku pie lęgniar stwo w ter mi nie do 30
wrze śnia 2023 r.; 2. wy ma ga ne ak tu al ne szcze pie nie prze ciw
COVID- 19 /szcze gó ło we in for ma cje na Uczel ni/

 po łożnic two I (przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub język an -
giel ski; przed miot pre fe ro wa ny: bio lo gia); uwa ga: 1. wy ma ga ne ak -
tu al ne orze cze nie le kar skie do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz -
nych o bra ku prze ciw wska zań do od by wa nia prak tyk

Wy dział Na uk Ści słych i Przy rod ni czych
www.wnsp.uph.edu.pl
 ana li ty ka z dia gno sty ką mo le ku lar ną I (dwa przed mio ty spo -

śród: język ob cy, język pol ski, bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 ana li za da nych I (dwa przed mio ty: obo wiąz ko wo ma te ma ty ka,
do wy bo ru in for ma ty ka, język ob cy)

 bio lo gia III, InIIn (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che -
mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy, język pol ski, ma -
te ma ty ka)

 bio lo gy Ia (do ku ment po twier dza jący zna jo mość języ ka an giel skie -
go na po zio mie co naj mniej B2; dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, język ob cy, ma te ma ty ka)

 bio lo gia sądo wa I (dwa przed mio ty spo śród: język ob cy, język pol -
ski, bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 che mia III spe cjal no ści: ana li ty ka che micz na, na ucza nie che -
mii i przy ro dy (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,
in for ma ty ka, język ob cy, ma te ma ty ka)

 go spo dar ka od pa da mi i re cy kling I (dwa przed mio ty spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, język ob cy, ma te ma ty ka)

 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: gra fika kom pu te ro -
wa, mo bil ne sys te my kom pu te ro we, pro gra mo wa nie sys te -
mów i baz da nych (dwa przed mio ty spo śród: fizy ka, in for ma ty -
ka, język ob cy, ma te ma ty ka)

 in stru men tal na ana li ty ka che micz na I (dwa przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, język ob cy, ma te ma ty ka)

 in ży nie ria pro ce sów tech no lo gicz nych I spe cjal no ści: tech -
no lo gie in for ma tycz ne wspo ma ga jące pro ce sy pro duk cji, tech -
no lo gie in for ma tycz ne wspo ma ga jące or ga ni za cję i za rządza nie
pro ce sa mi pro duk cji (dwa przed mio ty spo śród: che mia, fizy ka, in -
for ma ty ka, język ob cy, ma te ma ty ka)

 ma te ma ty ka III spe cjal no ści: ma te ma ty ka finan so wa i ak tu -
arial na, ma te ma ty ka w finan sach i eko no mii, sta ty stycz na ana li -
za da nych (dwa przed mio ty – obo wiąz ko wo: ma te ma ty ka; do wy bo -
ru: fizy ka, in for ma ty ka, język ob cy)

Aka de mia Po mor ska
w Słup sku

76-200 Słupsk
ul. Bo ha te rów We ster plat te 64
re kru ta cja:
tel. 59 840 59 50, 607 927 430
www.apsl.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@apsl.edu.pl

ad res ko re spon den cyj ny:
76-200 Słupsk, ul. Ar ci szew skie go 22A

uwa ga: Uczel nia za strze ga so bie pra wo do nie uru cho mie nia kie run -
ku lub ścieżki kształce nia w przy pad ku nie wy star cza jącej licz by kan -
dy da tów.

uwa ga: nie któ re ścieżki kształce nia są re ali zo wa ne w ra mach pro jek -
tów: 
• SOA – Słup ski Ośro dek Aka de mic ki
• POWER – Aka de mia 5 plus – roz wój dla ja ko ści 
• 3LoE – między na ro do wy pro jekt unij ny

 ad mi ni stra cja III, InIIn (je den przed miot spo śród: język pol -
ski, język ob cy, hi sto ria, WOS)

 bez pie czeństwo na ro do we III ścieżki kształce nia /wy bór
po II se me strze/: ochro na cy ber prze strze ni /SOA/, cy ber me dia
/SOA/, cy be rza go ro że nia /SOA/, za rządza nie bez pie czeństwem
i ja ko ścią w por tach lot ni czych /POWER/, za bez pie cze nie lo gi -
stycz ne por tów lot ni czych /POWER/ (zło że nie wy ma ga nych do ku -
men tów; je den przed miot spo śród: język pol ski, hi sto ria, WOS)

 bez pie czeństwo na ro do we III stu dia w sys te mie blen ded -le -
ar ning; ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/: bez pie czeń-
stwo we wnętrz ne, obro na na ro do wa, ochro na prze ciw po ża ro -
wa, obro na te ry to rial na (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; je den
przed miot spo śród: język pol ski, hi sto ria, WOS)

 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn ścieżki kształce nia
/wy bór po II se me strze/: bez pie czeństwo i po rządek pu blicz -
ny, obro na na ro do wa, sys te my ochro ny lud no ści (zło że nie wy -
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za wo do wych na kie run ku po łożnic two oraz orze cze nie le kar skie
o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak tyk za -
wo do wych na kie run ku po łożnic two w ter mi nie do 30 wrze -
śnia 2023 r.; 2. wy ma ga ne ak tu al ne szcze pie nie prze ciw COVID-
19 /szcze gó ło we in for ma cje na Uczel ni/

 pra ca so cjal na III, InIIn ścieżka kształce nia: pra ca so cjal -
na w po mo cy spo łecz nej i śro do wi sku wie lo kul tu ro wym (zło że -
nie wy ma ga nych do ku men tów; przed miot obo wiąz ko wy: język pol -
ski lub do dat ko wy: WOS); uwa ga: stu dia II stop nia na kie run ku
pra ca so cjal na zo sta ną uru cho mio ne po uzy ska niu zgo dy MEiN

 pra wo M, Mn (je den przed miot spo śród: język pol ski, język ob -
cy, hi sto ria, WOS, geo gra fia)

 psy cho lo gia M ścieżki kształce nia /wy bór po V se me strze/: psy -
cho lo gia kli nicz na, psy cho lo gia wspie ra nia roz wo ju (przed miot obo -
wiąz ko wy: język pol ski lub język ob cy lub do dat ko wy: bio lo gia); uwa -
ga: kie ru nek zo sta nie uru cho mio ny po uzy ska niu zgo dy MEiN 

 ra tow nic two me dycz ne I, In (przed miot obo wiąz ko wy: język
pol ski lub język an giel ski; przed miot pre fe ro wa ny: bio lo gia); uwa -
ga: 1. wy ma ga ne ak tu al ne orze cze nie le kar skie do ce lów sa ni -
tar no -epi de mio lo gicz nych o bra ku prze ciw wska zań do od by -
wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku ra tow nic two
me dycz ne oraz orze cze nie le kar skie o bra ku prze ciw wska zań
zdro wot nych do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku
ra tow nic two me dycz ne w ter mi nie do 30 wrze śnia 2023 r.; 2.
wy ma ga ne ak tu al ne szcze pie nie prze ciw COVID- 19 /szcze gó -
ło we in for ma cje na Uczel ni/

 so cjo lo gia I, In ścieżki kształce nia /wy bór po II se me strze/:
kry mi no lo gia i so cjo lo gia pe ni ten cjar na, pre wen cja kry mi nal -
na z so cjop sy cho lo gią, in te gra cja eu ro pej ska (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów; język pol ski lub język ob cy)

 tu ry sty ka i re kre acja I, In ścieżki kształce nia /wy bór po II se -
me strze/: tu ry sty ka ak tyw na, tu ry sty ka w stre fie nad mor skiej,
tu ry sty ka zdro wot na, mul ti me dia w tu ry sty ce, tu ry sty ka w stre -
fie nad mor skiej 50+ (przed miot obo wiąz ko wy: język pol ski lub
język ob cy lub do dat ko wy: geo gra fia)

 za rządza nie III, InIIn ścieżki kształce nia /wy bór po III se -
me strze/: za rządza nie przed siębior stwem, za rządza nie za so ba -
mi ludz ki mi, za rządza nie finan sa mi i ra chun ko wość, mar ke ting
i za rządza nie sprze da żą, za rządza nie w ho te lar stwie i ga stro -
no mii /tyl ko stu dia sta cjo nar ne, w ra mach POWER/ (zło że nie
wy ma ga nych do ku men tów; język ob cy lub ma te ma ty ka lub geo -
gra fia lub hi sto ria)

Aka de mia Pe da go gi ki
Spe cjal nej
im. Ma rii Grze go rzew skiej
w War sza wie

02-353 War sza wa
ul. Szczęśli wic ka 40
tel. 22 589 36 00, fax 22 658 11 18
www.aps.edu.pl
e -ma il: aps@aps.edu.pl

Re kru ta cja:
tel. 22 589 36 78

Ad re sy re kru ta cyj ne:
re kru ta cja.aps.edu.pl
www.aps.edu.pl/re kru ta cja
e -ma il: irk@aps.edu.pl

kon takt dla cu dzo ziem ców: 
e -ma il: re cru it ment@aps.edu.pl

uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje o spe cjal no ściach na rok aka de mic -
ki 2023/2024 będą do stęp ne bez po śred nio na stro nie Uczel ni
– www.aps.edu.pl
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych

III mo duł: me dia cy fro we; ar te te ra pia (P lub R – język pol ski, ję-
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia,
fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka. WOS; eg za min
prak tycz ny: au to pre zen ta cja kan dy da ta – ana li za tecz ki je go prac)

 fizjo te ra pia M (P lub R – język pol ski, język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria,
hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra
an tycz na, ma te ma ty ka. WOS); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem
uru cho mie nia kie run ku

 lo go pe dia III, InIIn pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty -
ka. WOS; wy nik roz mo wy kwa li fika cyj nej oce nia jącej pre dys po zy -
cje kan dy da ta do za wo du lo go pe dy; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik roz -
mo wy kwa li fika cyj nej unie możli wia przy jęcie kan dy da ta
na kie ru nek lo go pe dia)

 pe da go gi ka III pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – język pol ski,
język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia,
fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka. WOS)

 pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza i szkol na III,
InIIn (P lub R – język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu -
ra an tycz na, ma te ma ty ka. WOS)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn pro fil
ogól no aka de mic ki (P lub R – język pol ski, język ob cy oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia,
hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciń-
ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka. WOS)

 pe da go gi ka re so cja li za cyj na I, In (P lub R – język pol ski, ję-
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo -
fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in -
for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka. WOS)

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn pro fil ogól no aka de mic ki (P lub
R – język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki,
hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma -
te ma ty ka. WOS)

 pe da go gi ka zdol no ści i in for ma ty ki III pro fil ogól no aka de -
mic ki (P lub R – język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz -
na, ma te ma ty ka. WOS)

 pra ca so cjal na IIIn, InIIn pro fil prak tycz ny (P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria
sztu ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty -
ka. WOS)

 psy cho lo gia M, Mn pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – język
pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu -
ki, in for ma ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka.
WOS)

 so cjo lo gia III pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – język pol ski,
język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, filo zo fia,
fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, język ła ciński i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka. WOS)

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 203megabaza.perspektywy.pl

u c z e l n i e  p e d a g o g i c z n e



204 PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 perspektywy.pl

 pe da go gi ka III – wy bór spe cjal no ści na stępu je naj wcze śniej
po I se me strze

 pra ca so cjal na III, InIIn – wy bór spe cjal no ści na stępu je
naj wcze śniej po se me strze

Wy dział Pra wa Ka no nicz ne go
 pra wo ka no nicz ne M 

Wy dział Teo lo gicz ny
 teo lo gia M (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów -

nież osiągnięcia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię-
dzy na ro do wych i ogól no pol skich; wa run kiem przy jęcia na spe cjal ność
teo lo gia ka płańska jest przy jęcie do wła ści we go se mi na rium du chow -
ne go); uwa ga: na po szcze gól ne spe cjal no ści pro wa dzo na jest od -
ręb na re kru ta cja tj. teo lo gia ka te che tycz no -pa sto ral na /stu dia na -
uczy ciel skie/, teo lo gia sys te ma tycz na, teo lo gia ka płańska.

Wy dział Teo lo gicz ny, Sek cja w Tar no wie
 teo lo gia M (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów -

nież osiągnięcia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię-
dzy na ro do wych i ogól no pol skich; wa run kiem przy jęcia na spe cjal ność
teo lo gia ka płańska jest przy jęcie do wła ści we go se mi na rium du chow -
ne go); uwa ga: na po szcze gól ne spe cjal no ści pro wa dzo na jest od -
ręb na re kru ta cja tj. teo lo gia ka te che tycz no -pa sto ral na /stu dia na -
uczy ciel skie/, teo lo gia ka płańska

Aka de mia Ka to lic ka
w War sza wie
Col le gium Bo bo la num

01-815 War sza wa, ul. De waj tis 3
tel. 22 869 98 90
www.bo bo la num.edu.pl
akw.edu.pl
e -ma il: se kre ta riat@akw.edu.pl

 po li to lo gia I pro fil prak tycz ny; spe cjal no ści: bez pie czeństwo pu -
blicz ne, bez pie czeństwo państwa (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów); uwa ga: skła da nie do ku men tów od 1 czerw ca do 23 wrze -
śnia 2023 r.

 teo lo gia M, Mn spe cjal no ści: teo lo gia ogól na, ka te che ty ka
(zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: skła da nie do ku -
men tów od 1 czerw ca do 22 wrze śnia 2023 r..

Chrze ści jańska Aka de mia
Teo lo gicz na w War sza wie

01-771 War sza wa
ul. Bro niew skie go 48
tel./fax 22 831 95 97
www.chat.edu.pl
e -ma il: chat@chat.edu.pl

uwa ga: re kru ta cja w sys te mie In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów
(IRK): irk.chat.edu.pl

Wy dział Teo lo gicz ny
 teo lo gia III w za kre sie: teo lo gii pra wo sław nej; teo lo gia

ewan ge lic kiej; teo lo gii sta ro ka to lic kiej; teo lo gia pro te stanc -
kiej (ran king świa dectw doj rza ło ści)

Wy dział Na uk Spo łecz nych
 ad mi ni stra cja I (ran king świa dectw doj rza ło ści)
 pe da go gi ka III w za kre sie: pe da go gi ki re so cja li za cyj nej

i między kul tu ro wej, pe da go gi ki opie kuńczej w śro do wi sku
wie lo kul tu ro wym (ran king świa dectw doj rza ło ści)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M w za kre -
sie: wcze snej edu ka cji z pe da go gi ką opie kuńczą, wcze snej
edu ka cji z na ucza niem języ ka an giel skie go w przed szko lu
i kla sach I -III (ran king świa dectw doj rza ło ści)

Aka de mia Igna tia num
w Kra ko wie

31-501 Kra ków, ul. Ko per ni ka 26
tel. 12 399 96 99
www.igna tia num.edu.pl

uwa ga: pre zen to wa na ofer ta stu diów do ty czy re kru ta cji na rok
aka de mic ki 2022-2023.
uwa ga: za sa dy przy jęć na stu dia na rok aka de mic ki 2023-2024 
będą do stęp ne bez po śred nio na stro nie uczel ni 
www.igna tia num.edu.pl/re kru ta cja

Wy dział Fi lo zo ficz ny
 filo zo fia III za kres kształce nia do wy bo ru: ety ka i co aching; filo -

zo fia, chrze ści jaństwo i kul tu ra współcze sna 
 kul tu ro znaw stwo III za kres kształce nia do wy bo ru: cy ber kul -

tu ra i me dia, sztu ki wi zu al ne, dzie dzic two kul tu ro we: za rządza nie
i pro mo cja 

 tu ry sty ka i re kre acja I za kres kształce nia do wy bo ru: tu ry sty ka
między na ro do wa i re gio nal na, tu ry sty ka biz ne so wa i kwa li fiko wa na

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III za kres kształ-
ce nia do wy bo ru: dzien ni kar stwo ra dio we, dzien ni kar stwo te le wi -
zyj ne, dzien ni kar stwo in ter ne to we, dzien ni kar stwo pra so we 

 psy cho lo gia M, Mn za kres kształce nia do wy bo ru: psy cho lo -
gia kli nicz na, psy cho kry mi no lo gia, wspo ma ga nie roz wo ju, psy -
cho lo gia za rządza nia 

Wy dział Pe da go gicz ny
 ad mi ni stra cja i po li ty ka pu blicz na III, InIIn za kres

kształce nia do wy bo ru: ad mi ni stra cja pu blicz na i służby państwo -
we; ad mi ni stra cja sa mo rządo wa i fun du sze eu ro pej skie; ad mi -
ni stra tion and Pu blic Po li cy in the Eu ro pe an Union /tyl ko stu dia
sta cjo nar ne/ 

 filo lo gia an giel ska III za kres kształce nia do wy bo ru: na ucza nie
języ ka an giel skie go w przed szko lach i szko łach pod sta wo wych, re -
dak cja tek stów an glo języcz nych, ko mu ni ka cja między kul tu ro wa
w biz ne sie 

 na uki o po li ty ce I za kres kształce nia do wy bo ru: cy ber bez pie -
czeństwo; Pu blic Re la tions i mar ke ting po li tycz ny; bez pie czeństwo
pu blicz ne 

 pe da go gi ka III, InIIn za kres kształce nia do wy bo ru: re so -
cja li za cja kreu jąca, pe da go gi ka szkol na z pro filak ty ką spo łecz ną,
lo go pe dia /tyl ko stu dia sta cjo nar ne/

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn 
 za rządza nie i no we tech no lo gie w sfe rze pu blicz nej I za kres

kształce nia do wy bo ru: za rządza nie w ad mi ni stra cji pu blicz nej, in -
fo bro ke ring i za rządza nie in for ma cją, za rządza nie w in sty tu cjach
ko ściel nych 

Uni wer sy tet Pa pie ski 
Ja na Paw ła II w Kra ko wie

31-002 Kra ków, ul. Ka no ni cza 25
re kru ta cja.upjp2.edu.pl
e -ma il: rek to rat@upjp2.edu.pl
e -ma il: re cru it ment@upjp2.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@upjp2.edu.pl

fa ce bo ok.com/UPJP2
twit ter.com/UPJP2
in sta gram.com/UPJP2

uwa ga: szcze gó ło we za sa dy przy jęć na uczel nię i kie run ki stu diów
– na stro nie: re kru ta cja.upjp2.edu.pl

Ogól ne za sa dy przy jęć:
– wy ni ki ma tu ry; 
– w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież osiągnięcia w olim pia dach

stop nia cen tral ne go, kon kur sach między na ro do wych i ogól no pol -
skich.

Wy dział Fi lo zo ficz ny
 filo zo fia III
 Phi lo so phy Ia
 psy cho lo gia M – wy bór spe cjal no ści na stępu je naj wcze śniej

po I se me strze

Wy dział Hi sto rii i Dzie dzic twa Kul tu ro we go
 ar chi wi sty ka, za rządza nie do ku men ta cją i in fo bro ker stwo

III
 hi sto ria III – wy bór spe cjal no ści na stępu je naj wcze śniej po I se -

me strze 
 hi sto ria sztu ki III
 mu zy ka ko ściel na I (eg za min wstęp ny)
 ochro na dóbr kul tu ry I
 tu ry sty ka i za rządza nie dzie dzic twem III – wy bór spe cjal -

no ści na stępu je naj wcze śniej po I se me strze

Wy dział Na uk Spo łecz nych
 di gi tal me dia – kre atyw ność, ana li za, za rządza nie I, In

– wy bór spe cjal no ści na stępu je naj wcze śniej po I se me strze
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III – wy bór spe -

cjal no ści na stępu je naj wcze śniej po I se me strze, za wy jąt kiem spe -
cjal no ści, na któ re pro wa dzo na jest od ręb na re kru ta cja, tj. Com -
mu ni ca tion and Me dia Stu dies /a/

 na uki o ro dzi nie III – wy bór spe cjal no ści na stępu je naj wcze -
śniej po I se me strze

Aka de mie i wy dzia ły teo lo gicz ne ma ją sta tus ko ściel nych, co ozna cza, że 
zo sta ły ery go wa ne (za ak cep to wa ne) ka no nicz nie, są za twier dzo ne przez 
Sto li cę Apo stol ską i ma ją pra wo nada wa nia stop ni aka de mic kich w jej 
imie niu. Uczel nia mi tej gru py, poza ChAT w Warszawie, kie ru je wa ty kańska
Kon gre ga cja Na ucza nia Ka to lic kie go.

uczelnie 
TEOLOGICZNE 
i KOŚCIELNE
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Pa pie ski Wy dział
Teo lo gicz ny we Wro cła wiu

50-329 Wro cław, ul. Ka te dral na 9
tel./fax 71 322 99 70 wew. 21
www.pwt.wroc.pl/re kru ta cja
e -ma il: re kru ta cja@pwt.wroc.pl

 pe da go gi ka III mo du ły /wy bór po I ro ku/: pe da go gi ka opie -
kuńcza i pra ca z ro dzi ną /pro fil prak tycz ny bez spe cja li za cji na -
uczy ciel skiej/, pe da go gi ka osób star szych /pro fil prak tycz ny/ (kon -
kurs świa dectw doj rza ło ści)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M pro fil ogól -
no aka de mic ki (kon kurs świa dectw doj rza ło ści)

 teo lo gia M Cykl A. stu dia filo zo ficz no -teo lo gicz ne dla alum nów
se mi na riów du chow nych (roz mo wa kwa li fika cyj na przy skła da niu
wy ma ga nych do ku men tów /se mi na rium du chow ne/)

 teo lo gia M Cykl B. stu dia filo zo ficz no -teo lo gicz ne dla osób
świec kich, człon ków in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go i sto wa -
rzy szeń ży cia apo stol skie go /świec cy, sio stry za kon ne i bra cia za -
kon ni/ (roz mo wa kwa li fika cyj na przy skła da niu wy ma ga nych do ku -
men tów)

 teo lo gia Mn Cykl B. stu dia filo zo ficz no -teo lo gicz ne dla osób
świec kich, człon ków in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go i sto wa -
rzy szeń ży cia apo stol skie go /świec cy, sio stry za kon ne i bra cia za -
kon ni/ (roz mo wa kwa li fika cyj na przy skła da niu wy ma ga nych do ku -
men tów)

ranking.perspektywy.pl

NAJLEPSZE 
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# # #
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gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS; uwa ga: wy ma ga na udo -
ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 lo gi sty ka III, InIIn stu dia in ży nier skie; spe cjal no ści: te le -
ma ty ka trans por tu i lo gi sty ki, trans port w sys te mach lo gi stycz -
nych (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub
śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po -
twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

 lo gi sty ka w biz ne sie III, InIIn spe cjal no ści: ob słu ga lo gi stycz -
na, za opa trze nie (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub
śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po twier -
dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze III, InIIn spe -
cjal no ści: biz nes między na ro do wy, za rządza nie między na ro do -
we (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub
śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po -
twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

 pra wo w za rządza niu I, In (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka, fizy ka, WOS)

 przed siębior czość i finan se III, InIIn (język ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro -
syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub śred nia
aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po twier dza -
jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

 ra chun ko wość i po dat ki In (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty -
ka, fizy ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów
kwa li fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po -
zio mie tech ni ka)

 za rządza nie III, InIIn spe cjal no ści: mar ke ting, przed się-
bior czość ma łej i śred niej fir my, za rządza nie w usłu gach (tyl ko
stu dia sta cjo nar ne), za rządza nie przed siębior stwem, za rządza -
nie za so ba mi ludz ki mi (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka,
fizy ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa -
li fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio -
mie tech ni ka)

 za rządza nie pu blicz ne III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski,
wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi -
sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni -
ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje
w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Kra ko wie

31-510 Kra ków, ul. Ra ko wic ka 27
tel. 12 293 52 00
Dział Na ucza nia:
tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25

www.stu diuj.uek.kra kow.pwww.stu diuj.uek.kra kow.pl
www.uek.kra kow.pl
e -ma il: stu dia in fo@uek.kra kow.pl

uwa ga: ter mi narz re kru ta cji na stu dia jest po da ny na por ta lu dla kan -
dy da tów na stu dia: stu diuj.uek.kra kow.pl
uwa ga: uru cho mie nie kie run ku czy spe cjal no ści uza leżnio ne jest
od zgło sze nia się od po wied niej licz by kan dy da tów.

 ad mi ni stra cja III (język ob cy oraz je den przed miot spo śród: ję-
zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 ad mi ni stra cja InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka,, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi -
sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Ka to wi cach

40-287 Ka to wi ce, ul. 1 Ma ja 50
tel. 32 257 71 52, 32 257 71 58
www.ue.ka to wi ce.pl
e -ma il: re kru ta cja@ue.ka to wi ce.pl

uwa ga: szcze gó ło wy ter mi narz re kru ta cji na: www.ue.ka to wi -
ce.pl/kan dy da ci

uwa ga: za wo dy, dla któ rych w pro ce sie ob li cza nia punk tów re kru -
ta cyj nych mo gą być uwzględ nia ne wy ni ki z do ku men tu po twier dza -
jące go uzy ska nie kwa li fika cji za wo do wych na po zio mie tech ni ka, zo -
sta ły wy szcze gól nio ne w ta be li nr 2 w za łącz ni ku nr 1 Uchwa ły
re kru ta cyj nej UE Ka to wi ce nr 93/2021/2022

 ana li ty ka go spo dar cza III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty -
ka, fizy ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów
kwa li fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po -
zio mie tech ni ka)

 bez pie czeństwo w biz ne sie In (język ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma -
ty ka, fizy ka, WOS)

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III, InIIn
spe cjal no ści: no we me dia i ko mu ni ka cja elek tro nicz na w or ga -
ni za cjach, dzien ni kar stwo eko no micz ne i pu blic re la tions, pro -
jek to wa nie ko mu ni ka cji wi zu al nej i nar ra cji (język ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki,
ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS, język pol ski)

 eko no mia III, InIIn spe cjal no ści: dys try bu cja i sprze daż
na ryn kach kra jo wych i między na ro do wych, eko no mia me ne -
dżer ska, go spo dar ka elek tro nicz na, go spo da ro wa nie nie ru cho -
mo ścia mi i usłu gi pu blicz ne, han del za gra nicz ny, In ter na tio nal
Com mer ce /tyl ko stu dia sta cjo nar ne/ (język ob cy no wo żyt ny
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski,
wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi -
sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni -
ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje
w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

 Fi nan ce and Ac co un ting for Bu si ness IaIIa, InaIIna
(język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań-
ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub śred -
nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych
po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie tech ni ka;
uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie -
go na po zio mie B2)

 finan se i ra chun ko wość III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk
finan so wy, finan se i tech no lo gie cy fro we, ra chun ko wość i po -
dat ki, ra chun ko wość i re wi zja finan so wa, współcze sna ban ko -
wość (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród:

ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub
śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po -
twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie tech ni ka);
uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Ka to wi cach

 finan se i ra chun ko wość III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk
finan so wy i ryn ko wy, ra chun ko wość ma łych i śred nich przed -
siębiorstw (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka,
WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika -
cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie
tech ni ka); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Ryb ni ku

 finan se me ne dżer skie III, InII (język ob cy no wo żyt ny
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski,
wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi -
sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni -
ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje
w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

 go spo dar ka cy fro wa III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka, fizy ka, WOS)

 go spo dar ka miej ska i nie ru cho mo ści InIIn spe cjal no ści:
pro gra mo wa nie roz wo ju miast, nie ru cho mo ści (język ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj -
ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia,
hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS)

 go spo dar ka prze strzen na III spe cjal no ści: ana li ty ka prze -
strzen na i śro do wi sko wa, go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi i pla no -
wa nie prze strzen ne (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka,
WOS)

 go spo dar ka tu ry stycz na III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma -
ty ka, fizy ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów
kwa li fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po -
zio mie tech ni ka)

 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: ba zy da nych i in ży nie -
ria da nych, pro gra mo wa nie gier i apli ka cji mo bil nych, zin te gro -
wa ne sys te my in for ma tycz ne za rządza nia, al go ryt mi ka i pro -
gra mo wa nie (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy -
ka, WOS lub śred nia aryt me tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li -
fika cyj nych po twier dza jących kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie
tech ni ka)

 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn spe cjal no ści: ana -
li ty ka da nych, biz nes elek tro nicz ny, in ży nie ria wie dzy (język ob -
cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec -
ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka,
geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fizy ka, WOS lub śred nia aryt me -
tycz na wy ni ków z eg za mi nów kwa li fika cyj nych po twier dza jących
kwa li fika cje w za wo dzie na po zio mie tech ni ka)

 In ter na tio nal Bu si ness IaIIa, InaIIna (język ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro -
syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo -

Tłu my chęt nych wciąż sztur mu ją pięć pu blicz nych uczel ni eko no micz nych. 
Do bry me ne dżer z dy plo mem pre sti żo wej uczel ni wciąż jest w ce nie – po trze bu -
ją go za rów no pol skie fir my, któ re mu szą spro stać wy zwa niom glo ba li za cji go spo -
dar ki, jak i między na ro do we or ga ni za cje eko no micz ne. 
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 ana li ty ka go spo dar cza III (ma te ma ty ka R oraz je den przed -
miot spo śród: che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka,, język
ob cy, WOS)

 ana li ty ka go spo dar cza InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 Ap plied In for ma tics IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, fizy ka, geo gra -
fia, język ob cy)

 do radz two in we sty cyj no -go spo dar cze I stu dia du al ne (ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język ob cy, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, fizy ka, in for ma ty ka)

 eko no mia III (ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, język pol ski, fizy ka, in for ma ty ka, język ob cy)

 eko no mia InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria,
in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 eu ro pe isty ka I (język ob cy oraz je den przed miot spo śród: język
pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 eu ro pe isty ka In (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in -
for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 finan se i ra chun ko wość III (ma te ma ty ka oraz je den przed miot
spo śród: in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS, język ob cy)

 finan se i ra chun ko wość InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 Glo bal Bu si ness Se rvi ces I (język an giel ski oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka)

 Glo bal Fi nan ce and Ac co un ting IaIIa stu dia w języ ku an -
giel skim (ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, in for ma ty ka, język ob cy, WOS)

 Glo bal Fi nan ce and Ac co un ting InaIIna stu dia w języ ku an -
giel skim (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka,
WOS, język pol ski)

 go spo dar ka i ad mi ni stra cja pu blicz na III (język ob cy oraz
je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, WOS)

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie
(język ob cy oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, ma te ma ty -
ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 go spo dar ka prze strzen na InIIn stu dia 3,5-let nie in ży nier -
skie (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma -
ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS,
język pol ski)

 in for ma ty ka sto so wa na III (ma te ma ty ka oraz je den przed miot
spo śród: in for ma ty ka, fizy ka, geo gra fia, język ob cy)

 in for ma ty ka sto so wa na InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 in no wa cje w biz ne sie III (język ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 in no wa cje w biz ne sie InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia,
hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 in no wa cyj ność pro duk tu III (język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, bio lo gia,
WOS)

 in no wa cyj ność pro duk tu InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 in ży nie ria ja ko ści pro duk tu III (ma te ma ty ka oraz je den
przed miot spo śród: język ob cy, język pol ski, bio lo gia, che mia, fizy ka,
hi sto ria, geo gra fia, WOS)

 in ży nie ria ja ko ści pro duk tu InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 lo gi sty ka między na ro do wa I (język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 lo gi sty ka między na ro do wa In (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 mar ke ting i ko mu ni ka cja ryn ko wa III (język ob cy oraz je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 mar ke ting i ko mu ni ka cja ryn ko wa InIIn (język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia,
fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (język ob cy oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn (język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi-
lo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze IaIIa stu dia w ję-
zy ku an giel skim; spe cjal ność: In ter na tio nal Bu si ness (język an giel -
ski oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia,
WOS)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze InaIIa stu dia w ję-
zy ku an giel skim; spe cjal ność: In ter na tio nal Bu si ness (język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi-
lo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 Mo dern Bu si ness Ma na ge ment IaIIa stu dia w języ ku an giel -
skim (język an giel ski R oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka,
WOS, geo gra fia, hi sto ria)

 pra wo M (język pol ski oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto -
ria, język ob cy, ma te ma ty ka)

 pra wo Mn (język pol ski oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, hi sto ria, WOS, język ob cy)

 przed siębior czość i in no wa cje w go spo dar ce III (język ob -
cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria,
in for ma ty ka, WOS)

 przed siębior czość i in no wa cje w go spo dar ce InIIn (język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che -
mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język
pol ski)

 ra chun ko wość i con trol ling III (ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: WOS, geo gra fia, hi sto ria, język ob cy)

 ra chun ko wość i con trol ling InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 sto sun ki między na ro do we III (język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, język
pol ski, ma te ma ty ka, WOS)

 sto sun ki między na ro do we InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 stu dia miej skie I (język ob cy oraz je den przed miot spo śród: język
pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS)

 stu dia miej skie In (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria,
in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 tu ry sty ka i re kre acja III (język ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 tu ry sty ka i re kre acja InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia,
hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 za rządza nie III (język ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS)

 za rządza nie InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria,
in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III stu dia in ży nier -
skie 3,5-let nie (ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język
ob cy, che mia, fizy ka, hi sto ria, geo gra fia, język pol ski, WOS)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn stu dia in ży nier -
skie 3,5-let nie (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma -
ty ka, WOS, język pol ski)

 za rządza nie pro jek ta mi III (język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 za rządza nie pro jek ta mi InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)

 za rządza nie za so ba mi ludz ki mi III (język ob cy oraz je den
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS)

 za rządza nie za so ba mi ludz ki mi InIIn (język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, filo zo fia, fi-
zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, język pol ski)
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 Ba che lor in Bu si ness Ad mi ni stra tion Ia (ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; wy ma ga -
na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go)

 eko no mia I→II, In→IIn (ma te ma ty ka; je den przed miot do wy -
bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; język ob cy no wo -
żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro -
syj ski)

 Fi nan ce Ia (ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia,
hi sto ria, in for ma ty ka; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ -
ka an giel skie go)

 finan se, au dyt, in we sty cje I→II, In→IIn (ma te ma ty ka; je den
przed miot do wy bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; ję-
zyk ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański,
nie miec ki, ro syj ski)

 go spo dar ka tu ry stycz na I (ma te ma ty ka; je den przed miot do wy -
bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; język ob cy no wo żyt -
ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski)

 in for ma ty ka i eko no me tria I→II, In→IIn (ma te ma ty ka; je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, in -
for ma ty ka; język ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
hisz pański, nie miec ki, ro syj ski)

 ja kość i roz wój pro duk tu I→II, In→II stu dia in ży nier skie (je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma -
te ma ty ka; język ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
hisz pański, nie miec ki, ro syj ski)

 kie ru nek praw no -eko no micz ny I→II (je den przed miot do wy -
bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń-
stwie; język ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pański, nie miec ki, ro syj ski); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne wspól nie
z Wy dzia łem Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM w Po zna niu

 lo gi sty ka I, In (ma te ma ty ka; je den przed miot do wy bo ru spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; język ob cy no wo żyt ny do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze I→II, In→IIn (ma -
te ma ty ka; je den przed miot do wy bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, in for ma ty ka; język ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski)

 po li ty ka spo łecz na I (je den przed miot do wy bo ru spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeństwie;
język ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański,
nie miec ki, ro syj ski)

 ra chun ko wość i finan se biz ne su I→II, In→IIn (ma te ma ty -
ka; je den przed miot do wy bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka; język ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski,
hisz pański, nie miec ki, ro syj ski)

 za rządza nie I→II, In→IIn (ma te ma ty ka; je den przed miot
do wy bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; język ob cy no -
wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro -
syj ski)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji I→II, In→II stu dia 7-se -
me stral ne (je den przed miot do wy bo ru spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka, ma te ma ty ka; język ob cy no wo żyt ny do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski)
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Ogól ne za sa dy re kru ta cji:
stu dia I stop nia w języ ku pol skim:
 przy jęcie na stu dia sta cjo nar ne I stop nia w języ ku pol skim na stępu -

je w wy ni ku po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go, uwzględ nia jące go wy ni -
ki ze świa dec twa doj rza ło ści i wy ni ki te stu z wie dzy o przed siębior -
czo ści; kie ru nek stu diów stu dent wy bie ra w trak cie pierw sze go ro ku.

 przy jęcie na stu dia nie sta cjo nar ne I stop nia w języ ku pol skim na stę-
pu je w wy ni ku po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go uwzględ nia jące go wy -
ni ki ze świa dec twa doj rza ło ści.

 w pro ce sie re kru ta cji bra ne są pod uwa gę wy ni ki części pi sem nej
eg za mi nów ma tu ral nych:

a) ma te ma ty ka R lub fizy ka R,
b) geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka

R lub fizy ka R,
c) pierw szy język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie -

miec ki, ro syj ski, wło ski – zda wa ny na po zio mie roz sze rzo nym lub dwu -
języcz nym/,

d) dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./ – zda wa ny na po zio mie pod -
sta wo wym, roz sze rzo nym lub dwu języcz nym.

 przed miot mo że być wy bra ny tyl ko raz.
 je że li kan dy dat na świa dec twie doj rza ło ści nie ma oce ny z ww.

przed mio tów, mo że uczest ni czyć w po stępo wa niu kwa li fika cyj -
nym, otrzy mu jąc 0 punk tów z te go przed mio tu.

stu dia sta cjo nar ne I stop nia w języ ku an giel skim:
 przy jęcie na od płat ne stu dia sta cjo nar ne I stop nia w języ ku an giel -

skim na stępu je na pod sta wie re je stra cji w ISR i we ry fika cji zło żo nych

do ku men tów; w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów niż miejsc
o przy jęciu de cy du je ko lej ność zgło szeń, przy czym pierw szeństwo
ma ją kan dy da ci, któ rzy umie ści li te stu dia na pierw szym miej scu
swo jej li sty pre fe ren cji;

 po nad to przy jęcie na stu dia w języ ku an giel skim wy ma ga zło że nia
przez kan dy da ta do ku men tu po twier dza jące go zna jo mość te go ję-
zy ka co naj mniej na po zio mie B2 EOSKJ;

 za wy star cza jące po twier dze nie zna jo mo ści języ ka an giel skie go uzna -
je się rów nież uzy ska nie 80 punk tów pro cen to wych na eg za mi nie ma -
tu ral nym na po zio mie roz sze rzo nym lub 60 punk tów pro cen to wych
na po zio mie dwu języcz nym z te go języ ka w części pi sem nej, dy plom
IB lub in ne za gra nicz ne świa dec two doj rza ło ści wy da ne przez szko łę,
w któ rej za jęcia by ły pro wa dzo ne w języ ku an giel skim; ze sta wie nie do -
ku men tów po twier dza jących zna jo mość języ ka an giel skie go znaj du je
się na stro nie z za sa da mi re kru ta cji; kie ru nek stu diów w języ ku an -
giel skim kan dy da ci wy bie ra ją już pod czas re kru ta cji na stu dia spo śród
wy mie nio nych po ni żej: 

     – Glo bal Bu si ness, Fi nan ce and Go ver nan ce
     – In ter na tio nal Eco no mics
     – Ma na ge ment
      – Qu an ti ta ti ve Me thods in Eco no mics and In for ma tion Sys tems

Uwa ga: 
• szcze gó ło we za sa dy po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go i sto so wa ne

prze licz ni ki do stęp ne są bez po śred nio w uczel ni i na stro nie in ter -
ne to wej – www.sgh.waw.pl

• re spek tu je my rów nież in ne do ku men ty po twier dza jące zna jo mość
języ ka an giel skie go – www.sgh.waw.pl

• li mi ty na po szcze gól ne for my i kie run ki stu diów zo sta ną opu bli ko -
wa ne wio sną 2023 ro ku na stro nie www.sgh.waw.pl

 eko no mia III (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub
hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka
R; 3. język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie -
miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./;
test wie dzy o przed siębior czo ści)

 eko no mia InIIn (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub
hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka

R; 3. język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie -
miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./)

 finan se i ra chun ko wość – akre dy to wa ne przez ACCA
III (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub
WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka R; 3. język ob -
cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski,
wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./; test wie dzy
o przed siębior czo ści)

 finan se i ra chun ko wość – akre dy to wa ne przez ACCA
InIIn (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R
lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka R; 3. język
ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj -
ski, wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./)

 Glo bal Bu si ness, Fi nan ce and Go ver nan ce IaIIa stu dia
w języ ku an giel skim (re je stra cja w ISR i we ry fika cja zło żo nych do -
ku men tów; w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów niż miejsc
o przy jęciu de cy du je ko lej ność zgło szeń, przy czym pierw szeństwo
ma ją kan dy da ci, któ rzy umie ści li te stu dia na pierw szym miej scu
swo jej li sty pre fe ren cji; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję-
zy ka an giel skie go na po zio mie B2)

 glo bal ny biz nes, finan se i za rządza nie (Go ver nan ce) III (1.
ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS R
lub eko no mia R lub in for ma ty ka R fizy ka R; 3. język ob cy R /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru -
gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./; test wie dzy o przed siębior czo ści)

 glo bal ny biz nes, finan se i za rządza nie (Go ver nan ce) InIIn
(1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS
R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka R; 3. język ob cy R
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło -
ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./)

 In ter na tio nal Eco no mics Ia stu dia w języ ku an giel skim (re je -
stra cja w ISR i we ry fika cja zło żo nych do ku men tów; w przy pad ku
więk szej licz by kan dy da tów niż miejsc o przy jęciu de cy du je ko lej ność
zgło szeń, przy czym pierw szeństwo ma ją kan dy da ci, któ rzy umie ści li
te stu dia na pierw szym miej scu swo jej li sty pre fe ren cji; wy ma ga -
na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 Ma na ge ment Ia stu dia w języ ku an giel skim (re je stra cja w ISR
i we ry fika cja zło żo nych do ku men tów; w przy pad ku więk szej licz by
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kan dy da tów niż miejsc o przy jęciu de cy du je ko lej ność zgło szeń,
przy czym pierw szeństwo ma ją kan dy da ci, któ rzy umie ści li te stu dia
na pierw szym miej scu swo jej li sty pre fe ren cji; wy ma ga na udo ku men -
to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 me to dy ilo ścio we w eko no mii i sys te my in for ma cyj ne
III (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub
WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka R; 3. język ob -
cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski,
wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./; test wie dzy
o przed siębior czo ści)

 me to dy ilo ścio we w eko no mii i sys te my in for ma cyj ne
InIIn (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R
lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka R; 3. język
ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj -
ski, wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./)

 Qu an ti ta ti ve Me thods in Eco no mics and In for ma tion Sys -
tems Ia stu dia w języ ku an giel skim (re je stra cja w ISR i we ry fika -
cja zło żo nych do ku men tów; w przy pad ku więk szej licz by kan dy da -
tów niż miejsc o przy jęciu de cy du je ko lej ność zgło szeń, przy czym
pierw szeństwo ma ją kan dy da ci, któ rzy umie ści li te stu dia na pierw -
szym miej scu swo jej li sty pre fe ren cji; wy ma ga na udo ku men to wa -
na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2)

 za rządza nie III (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; geo gra fia R lub
hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka
R; 3. język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie -
miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./;
test wie dzy o przed siębior czo ści)

 za rządza nie InIIn (1. ma te ma ty ka R lub fizy ka R; geo gra fia R lub
hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fizy ka
R; 3. język ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie -
miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi język ob cy P lub R /do wy bo ru jw./)

Uni wer sy tet Eko no micz ny
we Wro cła wiu

53-345 Wro cław, ul. Ko man dor ska 118/120
tel. 71 368 09 82, fax 71 367 27 78
www.ue.wroc.pl
e -ma il: re kru ta cja@ue.wroc.pl

uwa ga: ofer ta spe cjal no ści pla no wa nych do uru cho mie nia na po -
szcze gól nych kie run kach będzie do stęp na bez po śred nio na stro nie
in ter ne to wej Uczel ni w mar cu/kwiet niu 2023 r.

 ana li ty ka go spo dar cza III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 Bu si ness In for ma tics Ia (język an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fizy -
ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 Bu si ness Ma na ge ment IaIIa (język an giel ski R, ma te ma ty ka
oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS,
fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 eko no mia III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fizy -
ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 eko no mia InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że -
nie wy ma ga nych do ku men tów)

 eko no mia biz ne su i finan se III (język ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/,
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia,
hi sto ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia); 
uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii UE w Je le niej Gó rze

 eko no mia biz ne su i finan se InIIn (re je stra cja w sys te mie re -
kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: stu dia
pro wa dzo ne w Fi lii UE w Je le niej Gó rze

 Fi nan ce IaIIa (język an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fizy ka, che mia,
bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 finan se i ra chun ko wość III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

nym. By zo stać przy jętym, kan dy dat po wi nien uzy skać 300 punk tów
re kru ta cyj nych wg prze licz ni ka: 

      – 1% uzy ska ny na po zio mie pod sta wo wym = 1,5 pkt
      – 1% uzy ska ny na po zio mie roz sze rzo nym = 2 pkt
      – 1% uzy ska ny z ma te ma ty ki na po zio mie roz sze rzo nym = 3 pkt

Kan dy dat ubie ga jący się o przy jęcie na stu dia dwu kie run ko we 
pra wo i finan se po wi nien uzy skać 380 pkt.
 stu dia nie sta cjo nar ne – de cy du je ko lej no ści zgło szeń, do wy czer pa -

nia li mi tu miejsc

Za sa dy re kru ta cji na stu dia I stop nia w języ ku an giel skim:
 stu dia sta cjo nar ne – przy przy jęciu na stu dia uwzględ nia ne są wy ni -

ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech różnych, wy bra nych przez kan dy -
da ta przed mio tów spo śród wszyst kich ob jętych eg za mi nem ma tu ral -
nym. By zo stać przy jętym, kan dy dat po wi nien uzy skać 350 punk tów
re kru ta cyj nych wg prze licz ni ka: 

     – 1% uzy ska ny na po zio mie pod sta wo wym = 1,5 pkt
     – 1% uzy ska ny na po zio mie roz sze rzo nym = 2 pkt
     – 1% uzy ska ny z ma te ma ty ki na po zio mie roz sze rzo nym = 3 pkt
Po nad to na le ży zło żyć po świad cze nie zna jo mo ści języ ka an giel skie go:
cer ty fikat języ ko wy lub ma tu ra z języ ka an giel skie go, lub ma tu ra IB/EB,
lub świa dec two ukończe nia na uki w języ ku an giel skim (wy bra ne kra je).

 eko no mia III, InIIn – za kre sy: ryn ki za gra nicz ne; eko no -
mia zmian kli ma tycz nych 

 Fi nan cial Ma na ge ment IaIIa lub IIan (Ma ster in Fi nan ce 
& Ac co un ting)

 Fi nan ce and Ac co un ting IaIIa – pro gra my ty pu do uble de -
gree z uczel nia mi part ner ski mi; po ukończe niu stu diów ab sol -
went otrzy mu je dwa dy plo my: ALK i uczel ni part ner skiej: ISEG
Lis bon (Por tu ga lia) lub Aston Uni ver si ty (Wlk. Bry ta nia), lub Uni -
ver si ty of Li me rick (Ir lan dia), lub IESEG Scho ol of Ma na ge ment
(Fran cja), lub Hong Kong Bap tist Uni ver si ty

 finan se i ra chun ko wość III – za kre sy: finan se i ban ko wość;
ra chun ko wość, finan se i skar bo wość

 finan se i ra chun ko wość InIIn – za kre sy: finan se i ban ko wość;
ra chun ko wość, finan se i skar bo wość

 Ma na ge ment IaIIa lub IIan, lub IIa on li ne – za kre sy: Mar ke -
ting, En tre pre neur ship, In ter na tio nal Ma na ge ment, Di gi tal So cie -
ty & New Me dia, HoReCa Ma na ge ment (Ho tel, Re stau rant, 
Ca te ring) 

 Ma na ge ment IaIIa – pro gra my ty pu do uble de gree z uczel -
nia mi part ner ski mi; po ukończe niu stu diów ab sol went otrzy mu -
je dwa dy plo my: ALK i uczel ni part ner skiej: KEDGE Bu si ness
Scho ol (Fran cja, lub Uni ver si ty of Li me rick (Ir lan dia), lub Pon ti fi-
cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Pa raná (Bra zy lia)

 Ma na ge ment and Ar ti ficial In tel li gen ce IaIIa (Ma ster in
Ma na ge ment, ma jor in Ar ti ficial In tel li gen ce in Bu si ness) 

 pra wo w za rządza niu biz ne sem IIIn, InIIn (pra wo i za -
rządza nie w biz ne sie)

 pra wo M, Mn – mo du ły kie run ko we: do radz two po dat ko we,
pra wo w go spo dar ce, pra wo no wo cze snych tech no lo gii lub
pra wo do wo do we i kry mi na li sty ka

 pra wo i finan se M i III – stu dia dwu kie run ko we: pra wo oraz
finan se i ra chun ko wość, za kres: do radz two finan so we

 za rządza nie III, InIIn – za kre sy: za rządza nie przed siębior -
stwem; przed siębior czość; mar ke ting, zrów no wa żo ny roz wój
or ga ni za cji

 za rządza nie InIIn stu dia pro wa dzo ne on li ne; za kre sy: za rzą-
dza nie przed siębior stwem; przed siębior czość; mar ke ting, zrów -
no wa żo ny roz wój or ga ni za cji 

 za rządza nie i psy cho lo gia biz ne su IIIn, InIIn
 za rządza nie i so cjo lo gia w biz ne sie i me diach IIIn,

InIIn

 finan se i ra chun ko wość InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta -
cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

 in for ma ty ka w biz ne sie III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru:
an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 in for ma ty ka w biz ne sie InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta -
cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

 In ter na tio nal Bu si ness IaIIa (język an giel ski R, ma te ma ty ka
oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS,
fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 lo gi sty ka III (język ob cy no wo żyt ny/do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den
przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fizy ka,
che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 lo gi sty ka InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie
wy ma ga nych do ku men tów)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (język ob cy no -
wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro -
syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol -
ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka,
filo zo fia)

 między na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn (re je stra cja
w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

 ra chun ko wość i con trol ling III (język ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/,
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia,
hi sto ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 ra chun ko wość i con trol ling InIIn (re je stra cja w sys te mie re -
kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

 za rządza nie III (język ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski,
fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz
je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi-
zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 za rządza nie InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (język ob cy no wo żyt ny
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro syj ski, wło -
ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol ski, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, filo zo fia)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn (re je stra cja w sys -
te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów)

 za rządza nie w no wo cze snej go spo dar ce III (język ob cy no -
wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, nie miec ki, ro -
syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: język pol -
ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fizy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka,
filo zo fia); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii UE w Je le niej Gó rze

 za rządza nie w no wo cze snej go spo dar ce InIIn (re je stra cja
w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów);
uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii UE w Je le niej Gó rze

Aka de mia 
Le ona Koźmińskie go
w War sza wie

Aka de mic ka uczel nia nie pu blicz na
03-301 War sza wa, ul. Ja giel lońska 57/59
www.ko zmin ski.edu.pl 
fb.com/ko zmin ski
in sta gram.com/ko zmin skiu ni ver si ty

Biuro Rekrutacji na studia w języku polskim:
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl 

Biuro Rekrutacji na studia w języku angielskim:
tel. 22 519 22 69
e-mail: admission@kozminski.edu.pl 

Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie
w języku polskim:
 stu dia sta cjo nar ne – przy przy jęciu na stu dia uwzględ nia ne są wy ni -

ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech różnych, wy bra nych przez kan dy -
da ta przed mio tów spo śród wszyst kich ob jętych eg za mi nem ma tu ral -

u c z e l n i e  e k o n o m i c z n e

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 209megabaza.perspektywy.pl



210 PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 perspektywy.pl

bio tech no lo gia /I, II/, lo go pe dia /I, II/, fizy ka me dycz na /I, II/ oraz z Po -
li tech ni ką Gdańską – kie ru nek in ży nie ria me cha nicz no -me dycz na /I,
II/. Re kru ta cja na ww. kie run ki jest pro wa dzo na przez uczel nie part -
ner skie – za sa dy przy jęć bez po śred nio na uczel niach – UG
ug.edu.pl/re kru ta cja, PG pg.edu.pl/re kru ta cja 

Wy dział Far ma ceu tycz ny
 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia R oraz je den przed miot spo śród:

che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R)
 far ma cja M (che mia R oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia R, fi -

zy ka R, ma te ma ty ka R)
 far ma cja Ma stu dia w języ ku an giel skim (che mia R oraz je den

przed miot spo śród: bio lo gia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R; wy ma ga ny ję-
zyk an giel ski R /min. 80%/; oce na z roz mo wy kwa li fi ka cyj na w języ -
ku an giel skim z wie dzy w ob sza rze che mii i bio lo gii na po zio mie szko -
ły śred niej oraz mo ty wa cji do pod jęcia stu diów)

Wy dział Le kar ski
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R oraz je den przed miot spo -

śród: che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R)
 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w języ ku an giel skim (bio lo gia R oraz

je den przed miot spo śród: che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R; wy ma -
ga ny język an giel ski R /mi ni mum 80%/; eg za min wstęp ny w języ ku
an giel skim)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia R oraz je -
den przed miot spo śród: che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R)

 tech ni ki den ty stycz ne I, In (bio lo gia P lub R oraz je den przed -
miot spo śród: che mia P lub R lub fi zy ka P lub R lub ma te ma ty ka P
lub R)

Wy dział Na uk o Zdro wiu
 die te ty ka III, InII (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia P lub

R, che mia P lub R, fi zy ka P lub R, język ob cy P lub R, in for ma ty ka
P lub R, ma te ma ty ka P lub R; uwa ga: język ob cy można wska zać
tyl ko raz)

 elek tro ra dio lo gia I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia P lub R, che -
mia P lub R, fi zy ka P lub R, język ob cy P lub R, in for ma ty ka P lub R,
ma te ma ty ka P lub R; uwa ga: język ob cy można wska zać tyl ko raz)

 fizjo te ra pia M (bio lo gia P lub R oraz je den przed miot spo śród: che -
mia P lub R, fi zy ka P lub R, język ob cy P lub R, in for ma ty ka P lub R,
ma te ma ty ka P lub R; uwa ga: język ob cy można wska zać tyl ko raz;
obo wiąz ko wy eg za min z pły wa nia, opcjo nal nie do ku ment po twier dza -
jący ukończe nie szko le nia ra tow ni ków wod nych/in struk to rów w za -
kre sie ra tow nic twa wod ne go lub uzy ska nia stop nia ra tow ni ka WOPR)

 pie lęgniar stwo III (bio lo gia P lub R oraz je den przed miot spo -
śród: che mia P lub R, fi zy ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R)

 pie lęgniar stwo Ia stu dia w języ ku an giel skim (bio lo gia P lub R, ję-
zyk an giel ski R /min. 80%/ oraz je den przed miot spo śród: che mia P
lub R, fi zy ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R; roz mo wa kwa li fi ka cyj -
na w języ ku an giel skim)

 po łożnic two III (bio lo gia P lub R oraz je den przed miot spo śród:
che mia P lub R, fi zy ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R)

 psy cho lo gia zdro wia M (język pol ski P lub R oraz dwa przed mio -
ty spo śród: język ob cy P lub R, bio lo gia P lub R, che mia P lub R, fi lo -
zo fia P lub R, fi zy ka/fi zy ka z astro no mią P lub R, geo gra fia P lub R, hi -
sto ria P lub R, ma te ma ty ka P lub R; uwa ga: język ob cy można wska zać
tyl ko raz)

 ra tow nic two me dycz ne I (bio lo gia P lub R oraz je den przed miot
spo śród: che mia P lub R, fi zy ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R; obo -
wiąz ko wy eg za min z pły wa nia, opcjo nal nie do ku ment po twier dza ją-
cy ukończe nie szko le nia ra tow ni ków wod nych/in struk to rów w za kre -
sie ra tow nic twa wod ne go lub uzy ska nia stop nia ra tow ni ka WOPR)

 zdro wie pu blicz ne – za rządza nie w sys te mie zdro wia III
(dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia P lub R, che mia P lub R, fi zy ka P
lub R, język ob cy P lub R, in for ma ty ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R,
geo gra fia P lub R, WOS P lub R; uwa ga: język ob cy można wska zać
tyl ko raz)

 zdro wie śro do wi sko we III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia P
lub R, che mia P lub R, fi zy ka P lub R, język ob cy P lub R, in for ma ty ka
P lub R, ma te ma ty ka P lub R, geo gra fia P lub R, WOS P lub R; uwa -
ga: język ob cy można wska zać tyl ko raz)

Col le gium Me di cum UMK
im. Lu dwi ka Ry dy gie ra
w Byd gosz czy
www.cm.umk.pl

In for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji zo sta ły za miesz czo ne w dzia -
le „Uni wer sy te ty” przy Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.

Col le gium Me di cum 
Uni wer sy te tu Ja giel lońskie go
w Kra ko wie
www.cm -uj.kra kow.pl

In for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji zo sta ły za miesz czo ne
w dzia le „Uni wer sy te ty” przy Uni wer sy te cie Ja giel lońskim w Kra ko wie. 

Uni wer sy tet Me dycz ny
w Bia łym sto ku

15-089 Bia ły stok, ul. Ja na Ki lińskie go 1
Biu ro Pro mo cji i Re kru ta cji UMB
tel. 85 748 54 73
www.umb.edu.pl
e -ma il: brip@umb.edu.pl

Wy dział Far ma ceu tycz ny 
z Odzia łem Me dy cy ny La bo ra to ryj nej
 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te -

ma ty ka P lub R)
 far ma cja M (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P 

lub R, dol ny próg: nie mniej niż 30%)
 ko sme to lo gia III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty -

ka P lub R)

Wy dział Le kar ski z Odzia łem Sto ma to lo gii 
i Od dzia łem Na ucza nia w Języ ku An giel skim
 bio sta ty sty ka kli nicz na I (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for -

ma ty ka lub ma te ma ty ka P lub R)
 hi gie na sto ma to lo gicz na I (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma -

te ma ty ka P lub R)
 kie ru nek le kar ski M, Mn (dwa przed mio ty do wy bo ru z czte -

rech: bio lo gia R, che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R, dol ny próg: nie
mniej niż 30% z każde go przed mio tu)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (dwa przed mio ty
do wy bo ru z czte rech: bio lo gia R, che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka
R, dol ny próg: nie mniej niż 30% z każde go przed mio tu)

 tech ni ki den ty stycz ne I (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te -
ma ty ka P lub R; spraw dzian zdol no ści ma nu al nych oce nia jący pre dys -
po zy cje do wy ko ny wa nia za wo du tech ni ka den ty stycz ne go – tzw. eg -
za min z ry sun ku; uwa ga: nie za li cze nie eg za mi nu ma nu al ne go
skut ku je wy klu cze niem z po stępo wa nia re kru ta cyj ne go)

Wy dział Na uk o Zdro wiu 
 die te ty ka III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P

lub R)
 elek tro ra dio lo gia III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te -

ma ty ka P lub R)
 fi zjo te ra pia M (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P

lub R)
 lo go pe dia z fo no au dio lo gią III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka

lub ma te ma ty ka P lub R; eg za min pre dys po zy cji – tzw. oce na wy mo -
wy i słu chu; uwa ga: nie za li cze nie eg za mi nu pre dys po zy cji skut ku je
wy klu cze niem z po stępo wa nia re kru ta cyj ne go)

 pie lęgniar stwo III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma -
ty ka P lub R)

 po łożnic two III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka
P lub R)

 ra tow nic two me dycz ne I (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma -
te ma ty ka P lub R)

 zdro wie pu blicz ne i epi de mio lo gia I (bio lo gia lub che mia lub fi -
zy ka lub ma te ma ty ka P lub R)

Gdański Uni wer sy tet 
Me dycz ny

80-210 Gdańsk, ul. M. Skło dow skiej -Cu rie 3a 
tel. 58 349 11 11
Dział Re kru ta cji 
80-210 Gdańsk, al. Zwy cięstwa 41-42
www.re kru ta cja.gu med.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@gu med.edu.pl 

Sta no wi sko ds. Re kru ta cji Pol sko języcz nej 
tel. 58 349 13 91, 58 349 13 97 (kan dy da ci z ma tu rą za gra nicz ną) 

Sta no wi sko ds. Re kru ta cji An glo języcz nej
tel./faks 58 349 13 90, tel. 58 349 13 92 
www.ad mis sion.mug.edu.pl
e -ma il ad mis sion@gu med.edu.pl
www.gu med.edu.pl; www.mug.edu.pl

uwa ga: Gdański Uni wer sy tet Me dycz ny pro wa dzi stu dia między -
uczel nia ne we współpra cy z Uni wer sy te tem Gdańskim – kie run ki:

Co ro ku uczel nie me dycz ne są ob le ga ne przez kan dy da tów ma rzących o za wo dzie
le ka rza, far ma ceu ty czy sto ma to lo ga. Tej gru py szkół wy ższych niż de mo gra ficz ny
wca le nie do ty czy.

uczelnie 
MEDYCZNE

Z eli tar nych uczel ni kształcących tyl ko le ka rzy, sto ma to lo gów i far ma ceu tów, szko ły te prze kształci ły się
w uni wer sy te ty me dycz ne, ofe ru jące wie le kie run ków związa nych ze zdro wiem, ta kich jak np. die te ty ka,
zdro wie pu blicz ne, ra tow nic two me dycz ne, elek tro ra dio lo gia. Kan dy da ci na „tra dy cyj ne” kie run ki mu szą
spełnić bar dzo wy so kie wy ma ga nia re kru ta cyj ne, czy li zdać z bar dzo do brym wy ni kiem eg za min ma tu ral ny
z bio lo gii i che mii lub fi zy ki i astro no mii na po zio mie roz sze rzo nym.
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Śląski Uni wer sy tet 
Me dycz ny w Ka to wi cach

40-055 Ka to wi ce, ul. Po nia tow skie go 15
tel. 32 208 36 00
www.sum.edu.pl
www.kan dy dat.sum.edu.pl
e -ma il: sek cja re kru ta cji@sum.edu.pl

uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czące re kru ta cji 2023/2024 znaj -
du ją się na stro nie in ter ne to wej Uczel ni: kan dy dat.sum.edu.pl

 ana li ty ka me dycz na M (je den przed miot do wy bo ru /R/: bio lo gia
lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 bez pie czeństwo i hi gie na pra cy I, In (dwa przed mio ty /P lub
R/: 1. język pol ski lub język ob cy no wo żyt ny oraz 2. do wol ny przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta)

 bio tech no lo gia me dycz na III (je den przed miot do wy bo ru /P
lub R/: bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 bio tech no lo gia me dycz na IaIIa (do ku men ty po twier dza jące
zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; wy ni ki
eg za mi nu ma tu ral ne go lub z eg za mi nu wstęp ne go or ga ni zo wa ne go
przez SUM z przed mio tu /R/: 1. bio lo gia lub che mia lub fi zy ka, lub
ma te ma ty ka)

 die te ty ka III, InIIn (je den przed miot do wy bo ru /P lub R/:
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 elek tro ra dio lo gia III (dwa przed mio ty do wy bo ru /P lub R/: bio -
lo gia lub /oraz che mia lub /oraz fi zy ka lub /oraz ma te ma ty ka)

 far ma cja M, Mn (dwa przed mio ty /R/: 1. bio lo gia lub che mia
oraz 2. che mia /gdy kan dy dat wy brał ja ko przed miot obo wiąz ko wy
bio lo gię/, lub bio lo gia/gdy kan dy dat wy brał ja ko przed miot obo -
wiąz ko wy che mię, lub fi zy ka, lub ma te ma ty ka)

 far ma cja Ma (do ku men ty po twier dza jące zna jo mość języ ka an giel -
skie go na po zio mie co naj mniej B2; wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go lub
z eg za mi nu wstęp ne go or ga ni zo wa ne go przez SUM z dwóch przed mio -
tów /R/: 1. bio lo gia lub che mia oraz 2. che mia /gdy kan dy dat wy brał ja -
ko przed miot obo wiąz ko wy bio lo gię/, lub bio lo gia/gdy kan dy dat wy brał
ja ko przed miot obo wiąz ko wy che mię, lub fi zy ka, lub ma te ma ty ka)

 fizjo te ra pia M, Mn (je den przed miot do wy bo ru /P lub R/: bio lo -
gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka) 

 fizjo te ra pia Ma (do ku men ty po twier dza jące zna jo mość języ ka an -
giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne -
go lub z eg za min wstęp ne go or ga ni zo wa ne go przez SUM z jed ne go
przed mio tu do wy bo ru /P lub R/: bio lo gia)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (dwa przed mio ty /R/: 1. bio lo gia
oraz 2. do wy bo ru: che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 kie ru nek le kar ski Ma (do ku men ty po twier dza jące zna jo mość ję-
zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; wy ni ki eg za mi nu ma -
tu ral ne go lub z eg za mi nu wstęp ne go or ga ni zo wa ne go przez SUM
z dwóch przed mio ty /R/: bio lo gia oraz je den przed miot do wy bo ru:
che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (dwa przed mio ty
/R/: 1. bio lo gia oraz 2. do wy bo ru: che mia lub fi zy ka lub ma te ma -
ty ka)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma (do ku men ty po twier dza ją-
ce zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; wy ni -
ki eg za mi nu ma tu ral ne go lub z eg za mi nu wstęp ne go or ga ni zo wa ne -
go przez SUM z dwóch przed mio ty /R/: bio lo gia oraz je den przed miot
do wy bo ru: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka)

 ko or dy na tor me dycz ny I, In (dwa przed mio ty do wy bo ru /P
lub R/: język pol ski lub język ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta)

 ko sme to lo gia III, InIIn (je den przed miot do wy bo ru /P lub
R/: bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 pie lęgniar stwo III, IIIn (je den przed miot do wy bo ru /P lub
R/: bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 pie lęgniar stwo IaIIa (do ku men ty po twier dza jące zna jo mość ję-
zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; wy ni ki eg za mi nu ma -
tu ral ne go lub z eg za mi nu wstęp ne go or ga ni zo wa ne go przez SUM
z przed mio tu: bio lo gia)

 po łożnic two III, IIIn (je den przed miot do wy bo ru /P lub R/:
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 po łożnic two IaIIa (do ku men ty po twier dza jące zna jo mość języ -
ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; wy ni ki eg za mi nu ma tu -
ral ne go lub z eg za mi nu wstęp ne go or ga ni zo wa ne go przez SUM
z przed mio tu: bio lo gia)

Uni wer sy tet Me dycz ny
w Ło dzi

90-419 Łódź, al. Ko ściusz ki 4
www.umed.pl

Stre fa Ob słu gi Stu den ta
Dział Re kru ta cji i Kształce nia
90-647 Łódź, pl. gen. J. Hal le ra 1B, pok. 14
tel. 885 246 343, 885 246 344
tel. 42 272 51 75, 42 272 51 76
tel. 42 272 51 77, 42 272 51 78
www.re kru ta cja.umed.lodz.pl
e -ma il: in for ma tor@umed.pl
e -ma il: re kru ta cja@umed.lodz.pl
e -ma il: re kru ta cja -po moc@umed.lodz.pl

 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia R oraz che mia R lub fi zy ka R lub
ma te ma ty ka R; język pol ski P – wy nik ten nie jest wli cza ny do punk -
tów re kru ta cyj nych, lecz de cy du je o ko lej no ści kan dy da tów w ra mach
jed na ko we go pro gu punk to we go na li ście ran kin go wej)

 bio tech no lo gia IIIa spe cjal ność: bio tech no lo gia me dycz na (su -
ma licz by punk tów uzy ska nych z eg za mi nu ma tu ral ne go – wszyst kie
zda wa ne przed mio ty na po zio mie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym;
przed mio ty wy żej punk to wa ne /min. 1 obo wiąz ko wo/: ma te ma ty ka,
bio lo gia, che mia, fi zy ka; wyższe prze licz ni ki dla R z tych przed mio -
tów; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel -
skie go na po zio mie min. B1)

 die te ty ka III (P lub R – ma te ma ty ka, język pol ski, język ob cy oraz
bio lo gia lub che mia)

 elek tro ra dio lo gia III (su ma licz by punk tów uzy ska nych z eg za -
mi nu ma tu ral ne go – wszyst kie zda wa ne przed mio ty na po zio mie pod -
sta wo wym lub roz sze rzo nym; przed mio ty wy żej punk to wa ne /min. 1
obo wiąz ko wo/: ma te ma ty ka. bio lo gia, che mia, fi zy ka; wyższe prze -
licz ni ki dla R z tych przed mio tów; uwa ga: wa run kiem ko niecz nym
do ubie ga nia się o przy jęcie jest zna jo mość języ ka an giel skie go po -
twier dzo na oce ną z ma tu ry na po zio mie co naj mniej pod sta wo wym
lub in nym cer ty fi ka tem zna jo mo ści języ ka na po zio mie B1, nie pod -
le ga jed nak ona punk ta cji.)

 far ma cja M (che mia R oraz bio lo gia R lub ma te ma ty ka R; język pol -
ski P – wy nik ten nie jest wli cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz
de cy du je o ko lej no ści kan dy da tów w ra mach jed na ko we go pro gu
punk to we go na li ście ran kin go wej)

 fizjo te ra pia M (P lub R – bio lo gia oraz fi zy ka lub ma te ma ty ka lub
che mia; uwa ga: wy ma ga na umie jęt ność pły wa nia)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (dwa przed mio ty /R/ spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka; język pol ski P – wy nik ten nie
jest wli cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz de cy du je o ko lej no -
ści kan dy da tów w ra mach jed na ko we go pro gu punk to we go na li -
ście ran kin go wej)

 kie ru nek le kar ski M stu dia pro wa dzo ne w ra mach li mi tu Mi ni -
ster stwa Obro ny Na ro do wej dla kan dy da tów na żołnie rzy za wo -
do wych (dwu eta po wa re kru ta cja: I etap – re kru ta cja w AWL we
Wro cła wiu – spraw dzian spraw no ści fi zycz nej, test zna jo mo ści j. ang.,
roz mo wa kwa li fi ka cyj na, ba da nia le kar skie; II etap – re kru ta cja w Uni -
wer sy te cie Me dycz nym w Ło dzi – dwa przed mio ty /R/ spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka; język pol ski P – wy nik ten nie jest
wli cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz de cy du je o ko lej no ści kan -
dy da tów w ra mach jed na ko we go pro gu punk to we go na li ście ran kin -
go wej)

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia języ ku an giel skim (za sa dy przy jęcia
za leżne od po sia da nych kwa li fi ka cji; szcze gó ło we in for ma cje bez po -
śred nio na uczel ni)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (dwa przed mio ty /R/
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka; język pol ski P – wy -
nik ten nie jest wli cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz de cy du -
je o ko lej no ści kan dy da tów w ra mach jed na ko we go pro gu punk to -
we go na li ście ran kin go wej)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma stu dia w języ ku an giel -
skim (za sa dy przy jęcia za leżne od po sia da nych kwa li fi ka cji; szcze gó -
ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni)

 ko sme to lo gia III, IwII (P lub R – ma te ma ty ka oraz bio lo gia
lub che mia)

 pie lęgniar stwo III (P lub R – język pol ski oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka)

 ra tow nic two me dycz ne I (je den przed miot do wy bo ru /P lub R/:
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka)

 za rządza nie ry zy kiem zdro wot nym III (je den przed miot
do wy bo ru /P lub R/: język pol ski lub język ob cy no wo żyt ny oraz do -
wol ny przed miot wy bra ny przez kan dy da ta)

 zdro wie pu blicz ne III, InIIn (je den przed miot do wy bo ru
/P lub R/: język pol ski lub język ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta)

 zdro wie pu blicz ne IaIIa (do ku men ty po twier dza jące zna jo mość
języ ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka, WOS)

Uni wer sy tet Me dycz ny
w Lu bli nie

Biu ro Re kru ta cji:
20-059 Lu blin, Ale je Ra cła wic kie 1, 
po ko je nr 11 i 12
tel. 81 448 50 76, 81 448 50 79
tel. 81 448 50 77, 81 448 50 72
www.umlub.pl
e -ma il: re kru ta cja@umlub.pl

Wy dział Bio me dycz ny
 bio me dy cy na III (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/, język an giel ski

/R/ oraz che mia /R/ lub ma te ma ty ka /P lub R/)
 die te ty ka III (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, che mia, fi zy ka,

ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/)

Wy dział Far ma ceu tycz ny
 ana li ty ka me dycz na M (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/ oraz che mia

/R/ lub ma te ma ty ka /P lub R/)
 far ma cja M (obo wiąz ko wo: che mia /R/ oraz bio lo gia /R/ lub ma te -

ma ty ka /P lub R/)
 ko sme to lo gia III (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/ oraz che mia /R/ lub

ma te ma ty ka /P lub R/)

Wy dział Le kar ski
 kie ru nek le kar ski M, Mn (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/, ma te ma -

ty ka /P lub R/ oraz che mia /R/ lub fi zy ka /R/)

Wy dział Le kar sko -Den ty stycz ny
 elek tro ra dio lo gia III (dwa różne przed mio ty /P lub R/: bio lo gia,

fi zy ka, ma te ma ty ka)
 hi gie na sto ma to lo gicz na I (dwa przed mio ty: bio lo gia /R/ lub che -

mia /R/ oraz ma te ma ty ka /P lub R/ lub język ob cy no wo żyt ny /P lub
R/ /część ust na lub pi sem na/)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/,
ma te ma ty ka /P lub R/ oraz che mia /R/ lub fi zy ka /R/)

 tech ni ki den ty stycz ne I (wy ni ki z eg za mi nu ma nu al ne go oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: bio lo gii, che mii, fi zy ki; uwa ga: nie przy stą-
pie nie do eg za mi nu ma nu al ne go skut ku je skre śle niem z li sty kan dy -
da tów; eg za min ma nu al ny – ry su nek tech nicz ny zęba zgod nie
z przed sta wio nym rzu tem oraz wy mo de lo wa nie z pla ste li ny bry ły geo -
me trycz nej o za da nych wy mia rach)

Wy dział Na uk Me dycz nych
 ra tow nic two me dycz ne I (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, ma -

te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/)
 psy cho lo gia M (obo wiąz ko wo: język pol ski /R/ oraz dwa przed mio -

ty do wy bo ru /P lub R/: bio lo gia, język ob cy no wo żyt ny /część pi sem -
na lub ust na/, ma te ma ty ka, WOS; uwa ga: język ob cy można wy brać
tyl ko raz)

Wy dział Na uk o Zdro wiu
 fi zjo te ra pia M (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/ oraz je den przed miot /P

lub R/: ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny /część ust na lub pi sem -
na/; uwa ga: język ob cy można wy brać tyl ko raz)

 pie lęgniar stwo III (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, ma te ma -
ty ka, język ob cy no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/)

 po łożnic two III (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, ma te ma ty -
ka, język ob cy no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/)
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 pie lęgniar stwo Ia stu dia w języ ku an giel skim (za sa dy przy jęcia
za leżne od po sia da nych kwa li fi ka cji; szcze gó ło we in for ma cje bez po -
śred nio na uczel ni)

 po łożnic two III (P lub R – język pol ski oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka)

 ra tow nic two me dycz ne I (P lub R – ma te ma ty ka, język pol ski,
język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, che mia, in -
for ma ty ka)

 tech ni ki den ty stycz ne III (P lub R – bio lo gia lub che mia; spraw -
dzian zdol no ści ma nu al nych)

 zdro wie pu blicz ne III (P lub R – ma te ma ty ka, język pol ski, ję-
zyk ob cy oraz je den do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze)

Uni wer sy tet Me dycz ny 
im. Ka ro la Mar cin kow skie -
go w Po zna niu

61-701 Po znań, ul. Fre dry 10
tel. c. 61 854 60 00
www.ump.edu.pl

Wy dział Far ma ceu tycz ny
 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia /R/ i che mia /R/; względ nie bio lo -

gia /R/ lub che mia /R/ oraz fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R/ lub in for ma -
ty ka /R/ lub ma te ma ty ka /R lub P/, przy czym jed nym z dwóch wy -
bra nych przed mio tów mu si być bio lo gia lub che mia)

 far ma cja M (bio lo gia /R/ i che mia /R/; względ nie bio lo gia /R/ lub che -
mia /R/ oraz fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R/ lub in for ma ty ka /R/ lub ma -
te ma ty ka /R lub P/, przy czym jed nym z dwóch wy bra nych przed mio -
tów mu si być bio lo gia lub che mia); uwa ga: prak ty ka za wo do wa
w ap te ce, ja ko in te gral ny ele ment pro gra mu stu diów

 far ma cja Ma stu dia w języ ku an giel skim (wy ma ga na udo ku men -
to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go; szcze gó ło we in for ma cje bez -
po śred nio na uczel ni)

 ko sme to lo gia IIIz (bio lo gia /R lub P/ i che mia /R lub P/; względ -
nie bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ oraz ma te ma ty ka /R lub P/
lub fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R lub P/ lub in for ma ty ka /R lub P/,
przy czym jed nym z dwóch wy bra nych przed mio tów mu si być bio lo -
gia lub che mia)

Wy dział Le kar ski
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia /R/; che mia /R/ lub fi zy ka

/R/)
 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w języ ku an giel skim (wy ma ga -

na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go; szcze gó ło we in -
for ma cje bez po śred nio na uczel ni)

Wy dział Me dycz ny
 bio tech no lo gia me dycz na III (bio lo gia /R/, che mia /R/, język

an giel ski /R/)
 die te ty ka III (bio lo gia /R/ i che mia /R lub P/)
 elek tro ra dio lo gia III (bio lo gia /R lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka i astro -

no mia /R lub P/)
 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia /R/; che -

mia /R/ lub fi zy ka /R/)
 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma stu dia w języ ku an giel -

skim (wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go;
szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni)

 opto me tria III spe cjal ność: opty ka oku la ro wa (bio lo gia /R/ oraz
fi zy ka /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub ma te ma ty ka /R lub P/)

 tech ni ki den ty stycz ne I (bio lo gia /R/; eg za min prak tycz ny z ry -
sun ku /for mat A4/ i rzeźby w gli nie)

Wy dział Na uk o Zdro wiu
 fizjo te ra pia M (bio lo gia /R/); uwa ga: prak ty ka za wo do wa, ja ko

in te gral ny ele ment pro gra mu stu diów
 fizjo te ra pia Ma stu dia w języ ku an giel skim (wy ma ga na udo ku -

men to wa na zna jo mość języ ka an giel skie go; szcze gó ło we in for ma cje
bez po śred nio na uczel ni)

 pie lęgniar stwo III (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub fi -
zy ka/fi zy ka i astro no mia /R lub P/)

 po łożnic two III (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub fi zy -
ka/fi zy ka i astro no mia /R lub P/)

 die te ty ka III (język ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P lub R/; do wy bo -
ru je den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, fi zy ka i astro no -
mia/fi zy ka al bo ma te ma ty ka /P lub R/; do wol ny in ny przed miot do -
dat ko wy /R/)

 elek tro ra dio lo gia III (język pol ski /pi sem ny P/; język ob cy no wo -
żyt ny /pi sem ny P/; je den przed miot do wy bo ru /R/ spo śród: bio lo gia,
che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka al bo ma te ma ty ka)

 far ma cja M (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot spo śród: fi -
zy ka i astro no mia/fi zy ka /R/ al bo ma te ma ty ka /P lub R/)

 far ma cja Ma stu dia w języ ku an giel skim (bio lo gia /R/; che mia /R/;
je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi -
zy ka; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka an giel -
skie go)

 fizjo te ra pia M (język ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; bio lo gia /R/; je -
den przed miot do wy bo ru /R/ spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che -
mia al bo ma te ma ty ka)

 hi gie na sto ma to lo gicz na I (język pol ski /pi sem ny P/; język ob cy
no wo żyt ny /pi sem ny P/; je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, WOS al bo ma te ma ty ka /P lub R/)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed -
miot spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka /R/ al bo ma te ma ty ka /P
lub R/)

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w języ ku an giel skim (kry te rium I:
bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka; kry te rium II: wy ni ki z eg za mi nu
kom pe ten cyj ne go zor ga ni zo wa ne go przez WUM al bo wy ni ki pi sem -
ne go eg za mi nu wy stan da ry zo wa ne go BMAT al bo MCAT al bo UKCAT
al bo GAMSAT al bo HPAT al bo punk ta cja za oce ny dla po sia da czy dy -
plo mu w za kre sie na uk przy rod ni czych BSc lub MSc lub rów no waż-
ne go /cer ty fi ka ty i dy plo my są uzna wa ne w okre sie 5 lat od da ty wy -
sta wie nia/; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość języ ka
an giel skie go)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia /R/; che -
mia /R/; je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka /R/ al -
bo ma te ma ty ka /P lub R/)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma stu dia w języ ku an giel -
skim (kry te rium I: bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot /P lub R/
spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka; kry te rium II: wy ni -
ki z eg za mi nu kom pe ten cyj ne go zor ga ni zo wa ne go przez WUM al bo
wy ni ki pi sem ne go eg za mi nu wy stan da ry zo wa ne go DAT al bo BMAT al -
bo MCAT al bo UKCAT al bo GAMSAT al bo punk ta cja za oce ny dla po -
sia da czy dy plo mu w za kre sie na uk przy rod ni czych BSc lub MSc lub
rów no ważne go /cer ty fi ka ty i dy plo my są uzna wa ne w okre sie 5 lat
od da ty wy sta wie nia/; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo -
mość języ ka an giel skie go)

 lo go pe dia ogól na i kli nicz na III (etap I. język pol ski /pi sem ny
P lub R/; język ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; do wol ny in ny przed miot
do dat ko wy /R/; etap II. roz mo wa kwa li fi ka cyj na obej mu jąca oce nę ja -
ko ści po słu gi wa nia się języ kiem pol skim i umie jęt no ści ko mu ni ka cji;
uwa ga: po zy tyw ny wy nik roz mo wy jest wa run kiem za kwa li fi ko wa nia
na stu dia)

 pie lęgniar stwo III (język pol ski /pi sem ny P/; język ob cy no wo żyt -
ny /pi sem ny P/; do wol ny in ny przed miot do dat ko wy /R/) 

 po łożnic two III (język pol ski /pi sem ny P/; język ob cy no wo żyt ny
/pi sem ny P/; do wol ny in ny przed miot do dat ko wy /R/)

 ra tow nic two me dycz ne I (język ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; je -
den przed miot do wy bo ru z przed mio tów do dat ko wych /R/ spo śród:
bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, WOS)

 tech ni ki den ty stycz ne I (bio lo gia /R/; język ob cy no wo żyt ny /pi -
sem ny P/; do wy bo ru je den przed miot /R/ spo śród: fi zy ka i astro no -
mia/fi zy ka, che mia al bo ma te ma ty ka /P lub R/)

 zdro wie pu blicz ne III (język ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P lub R/;
do wy bo ru je den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, fi zy ka
i astro no mia/fi zy ka al bo ma te ma ty ka /P lub R/; do wol ny in ny przed -
miot do dat ko wy /R/)

 ra tow nic two me dycz ne I (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/
lub fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R lub P/ lub ma te ma ty ka /R lub P/)

 te ra pia za jęcio wa III (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub
fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R lub P/ lub ma te ma ty ka /R lub P/ lub hi -
sto ria /R lub P/ lub WOS /R lub P/)

 zdro wie pu blicz ne III spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: za rzą-
dza nie w opie ce zdro wot nej, pro mo cja zdro wia z epi de mio lo gią,
mo ni to ro wa nie ba dań kli nicz nych (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R
lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R lub P/ lub ma te ma ty ka /R lub
P/ lub hi sto ria /R lub P/ lub WOS /R lub P/)

Po mor ski Uni wer sy tet 
Me dycz ny w Szcze ci nie

70-204 Szcze cin, ul. Ry bac ka 1
www.pum.edu.pl

Dział Re kru ta cji:
tel. 91 48 00 816, 91 48 00 817, 91 48 00 827
www.pum.edu.pl/re kru ta cja 
e -ma il: re krut@pum.edu.pl

 ana li ty ka me dycz na M (che mia P/R oraz je den przed miot spo śród:
bio lo gia P/R, fi zy ka P/R, ma te ma ty ka P/R)

 bio tech no lo gia me dycz na III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka P/ R)

 die te ty ka kli nicz na III, InIIn (do wol ny przed miot z eg za -
mi nu ma tu ral ne go P/R)

 far ma cja M (che mia R oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia R, fi -
zy ka P/R, ma te ma ty ka P/R; mi ni mal ny wy nik punk to wy upraw nia jący
do wzięcia udzia łu w re kru ta cji wy no si 60%, co sta no wi su mę punk -
tów z che mii na po zio mie roz sze rzo nym oraz jed ne go spo śród wy ma -
ga nych na apli ko wa nym kie run ku przed mio tów)

 fizjo te ra pia M, Mn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fi zy ka P/R)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia R,
che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R; mi ni mal ny wy nik punk to wy
upraw nia jący do wzięcia udzia łu w re kru ta cji wy no si 100%, sta -
no wiące su mę punk tów z dwóch wy bra nych spo śród wy ma ga nych
na apli ko wa nym kie run ku przed mio tów)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (dwa przed mio ty
spo śród: bio lo gia R, che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R; mi ni mal ny
wy nik punk to wy upraw nia jący do wzięcia udzia łu w re kru ta cji wy -
no si 100%, sta no wiące su mę punk tów z dwóch wy bra nych spo -
śród wy ma ga nych na apli ko wa nym kie run ku przed mio tów)

 ko sme to lo gia III, InIIn (do wol ny przed miot z eg za mi nu ma -
tu ral ne go P/R)

 lo go pe dia kli nicz na z te ra pią za jęcio wą III (I etap. do wol ny
przed miot z eg za mi nu ma tu ral ne go P/R; II etap. eg za min wy klu cza -
jący wa dy umo wy – ne ga tyw ny wy nik eli mi nu je kan dy da ta z po stępo -
wa nia re kru ta cyj ne go)

 pie lęgniar stwo III, InIIn (do wol ny przed miot z eg za mi nu
ma tu ral ne go P/R)

 po łożnic two III (do wol ny przed miot z eg za mi nu ma tu ral ne go P/R)
 psy cho lo gia zdro wia M, Mn (do wol ny przed miot z eg za mi nu

ma tu ral ne go P/R)

War szaw ski Uni wer sy tet
Me dycz ny

02-091 War sza wa, ul. Żwir ki i Wi gu ry 61
tel. 22 572 09 98 (re kru ta cja)
www.wum.edu.pl
re kru ta cja -in fo.wum.edu.pl

 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot
spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka /R/ al bo ma te ma ty ka /P lub R/)

 au dio fo no lo gia z pro te ty ką słu chu I (język pol ski /pi sem ny P/;
język ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; je den przed miot do wy bo ru /R/ spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka al bo ma te ma ty ka)



Uni wer sy tet Me dycz ny 
im. Pia stów Śląskich 
we Wro cła wiu

Rek to rat
50-367 Wro cław, 
Wy brze że Lu dwi ka Pa steu ra 1

www.rekrutacja.umed.wroc.pl
www.facebook.com/re kru ta cja.umed.wroc.pl

Biu ro Re kru ta cji i Ba da nia Lo sów Ab sol wen tów 
Stu dia w języ ku pol skim:
tel. 665 866 669, 781 610 045
e -ma il: re kru ta cjaumw@umw.edu.pl
En glish Di vi sion: 
tel. +48 71 784 17 53, +48 71 784 19 97
e -ma il: ad mis sion@umw.edu.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji:
– prze licz nik punk tów wy no si 1 nie za leżnie od po zio mu ma tu ry za

wy jąt kiem ma te ma ty ki i fizy ki na kie run ku le kar skim i le kar sko -den ty -
stycz nym.

– po ziom roz sze rzo ny – prze licz nik 1;
– po ziom pod sta wo wy – prze licz nik 0,8; za okrągle nie do pełne go punk tu

(gdy 1. licz ba po prze cin ku ≥ 5 – za okrągle nie w gó rę, gdy < 5 – za -
okrągle nie w dół)

Wy ma ga ne mi ni mum punk tów, aby brać udział w re kru ta cji:
– wy móg na wszyst kich kie run kach – min. 30 pkt. z każde go przed mio tu

kie run ko we go 

 po łożnic two III (je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, che -
mia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia; do dat ko we kry te rium
– język pol ski)

 ra tow nic two me dycz ne I (je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio -
lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia; do dat ko we
kry te rium – język pol ski)

 zdro wie pu blicz ne III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny /P lub R/
lub od po wied ni cer ty fi kat języ ko wy – spis do pusz czo nych do ku men -
tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta cja.umw.edu.pl oraz je den
przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, bio lo gia, che -
mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia; do dat ko we kry te rium – język pol ski)

– do dat ko we wy ma ga nie na kie run kach le kar skim, le kar sko -den ty stycz -
nym, me di ci ne i den ti stry – min. 150 pkt. łącz nie z 3 przed mio tów 
kie run ko wych

 ana li ty ka me dycz na M, Mn (bio lo gia R i che mia R; do dat ko we
kry te rium – che mia)

 die te ty ka III (P lub R – bio lo gia lub che mia; do dat ko we kry te rium
– język pol ski)

 fa cul ty of den ti stry Ma stu dia pro wa dzo ne w języ ku an giel skim
(bio lo gia R, che mia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka,
ma te ma ty ka; zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2, 
udo ku men to wa na od po wied nim świa dec twem – spis do pusz czo nych
do ku men tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta cja.umw.edu.pl;
do dat ko we kry te rium – 1. bio lo gia, 2. che mia)

 fa cul ty of me di ci ne Ma stu dia pro wa dzo ne w języ ku an giel skim
(bio lo gia R, che mia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka,
ma te ma ty ka; zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2, udo ku -
men to wa na od po wied nim świa dec twem – spis do pusz czo nych do ku -
men tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta cja.umw.edu.pl; do -
dat ko we kry te rium – 1. bio lo gia, 2. che mia)

 far ma cja M, Mn (bio lo gia R i che mia R; do dat ko we kry te rium
– che mia)

 fizjo te ra pia M, Mn (bio lo gia /P lub R/ oraz je den przed miot 
/P lub R/ spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia; do dat ko we
kry te rium – je zyk pol ski)

 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R, che mia R oraz je den
przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no -
mia; do dat ko we kry te rium – 1. bio lo gia, 2. che mia)

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia R, che mia
R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi -
zy ka i astro no mia; do dat ko we kry te rium – 1. bio lo gia, 2. che mia)

 pie lęgniar stwo III, InIIn (je den przed miot /P lub R/ spo śród:
bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia; do dat -
ko we kry te rium – język pol ski) 
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Ab sol wen ci ta kich uczel ni jak Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go, czy
pre sti żo wych uni wer sy te tów w Kra ko wie, Po zna niu, Lu bli nie i we Wro cła wiu
to wy bit ni spe cja li ści, na ukow cy, po pu la ry za to rzy wie dzy. To ka dra za si la jąca
znacz ną część go spo dar ki, nie tyl ko w Pol sce.

Pierw sza pol ska wy ższa szko ła rol ni cza, po tem aka de mia rol ni cza, po wsta ła w 1858 ro ku w Du bla nach.
W cza sach II RP aka de mię prze nie sio no do Lwo wa, two rząc wy dział wcho dzący w skład Po li tech ni ki.

Po II woj nie świa to wej po wsta ły wy ższe szko ły rol ni cze (WSR), któ re z cza sem prze kształci -
ły się w aka de mie rol ni cze. W ostat nich la tach nie któ re aka de mie rol ni cze prze mia no wa no na
uni wer sy te ty przy rod ni cze, a in ne na uni wer sy te ty rol ni cze. Ich uni wer sy tec ki cha rak ter 
ozna cza ofer tę sięga jącą znacz nie po za sek tor rol ni czy.

uczelnie 
ROLNICZE

miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Pro duk cji i Ener ge ty ki
wi pie.urk.edu.pl 
 in ży nie ria me cha tro nicz na I, In (P lub R – język ob cy oraz je den

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia,
in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III,
InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia,
che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 trans port i lo gi sty ka III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra -
fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (P lub R – język
ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no -
mią, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska i Geo de zji
wi sig.urk.edu.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (P lub R – język ob cy oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka)
 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je -

den przed miot spo śród: fizy ka z astro no mią, in for ma ty ka, ma te ma ty -
ka)

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz
je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, ma -
te ma ty ka)

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (P lub R – język ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia,
ma te ma ty ka)

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra -
fia, ma te ma ty ka)

Wy dział Le śny
wl.urk.edu.pl 
 le śnic two III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te ma ty ka)

Wy dział Rol ni czo -Eko no micz ny
wre.urk.edu.pl 
 agri cul tu re IaIIa stu dia w języ ku an giel skim (P lub R – je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma -
ty ka)

 bio go spo dar ka III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te -
ma ty ka)

 eko no mia III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra -
fia, ma te ma ty ka)

 rol nic two III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te ma ty -
ka)

 za rządza nie I, In (P lub R – język ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

Wy dział Tech no lo gii Żyw no ści
wtz.urk.edu.pl 
 bro war nic two i sło dow nic two I (P lub R – język ob cy oraz je den

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, ma te ma ty ka)
 die te ty ka III (P lub R – język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, ma te ma ty ka)
 fo od pro ces sing, sa fe ty and qu ali ty Ia (P lub R – dwa przed mio ty

spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka,
ma te ma ty ka)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (P lub
R – język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka
z astro no mią, ma te ma ty ka)

Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Lu bli nie

20-950 Lu blin, ul. Aka de mic ka 13
tel. 81 445 65 39, 81 445 65 58
tel. 81 445 66 91
www.up.lu blin.pl
e -ma il: re kru ta cja@up.lu blin.pl

Wy dział Agro bio in ży nie rii
agro bio in zy nie ria.up.lu blin.pl
 agro biz nes III (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:

bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, fizy ka, WOS)
 ana li ty ka śro do wi sko wa i prze my sło wa I, In (język ob cy no wo -

żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia,
in for ma ty ka, geo gra fia, fizy ka, WOS)

 bio in ży nie ria III (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, fizy ka)

 eko no mia I pro fil prak tycz ny; spe cjal ność: han del (język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi -
sto ria)

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra -
fia, fizy ka, WOS)

 in ży nie ria eko lo gicz na I (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fizy ka, WOS)

 le śnic two I, In pro fil prak tycz ny; spe cjal no ści /wy bie ra ne po V se -
me strze/: go spo dar ka le śna, ochro na za so bów le śnych i śro do wi -
ska, go spo dar ka ło wiec ka (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia,
fizy ka, WOS)

 rol nic two III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fizy -
ka, WOS)

 tech no lo gia bio su row ców i bio ma te ria łów I (język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for -
ma ty ka, geo gra fia, fizy ka)

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma -
ty ka, WOS)

Wy dział Bio lo gii Śro do wi sko wej
sro do wi sko wa.up.lu blin.pl
 bio bez pie czeństwo i za rządza nie kry zy so we I kie ru nek uni ka -

to wy; pro fil ogól no aka de mic ki (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo -
gra fia)

 bio ko sme to lo gia III, InII pro fil ogól no aka de mic ki (język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka,
che mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia)

 bio lo gia III, InIIn spe cjal ność: bio lo gia sto so wa na (język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia)

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for -
ma ty ka, geo gra fia)

 za rządza nie i ada pta cja do zmian kli ma tu I kie ru nek uni ka to wy
(język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, geo gra fia)

Uni wer sy tet Rol ni czy 
im. Hu go na Kołłąta ja
w Kra ko wie

31-120 Kra ków, Al. Mic kie wi cza 21
tel. 12 662 48 60
www.urk.edu.pl

Uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i po stępo wa nia re kru ta cyj ne go
na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne zo sta ną po da ne w później szym ter -
mi nie in for ma cja bez po śred nio na uczel ni.

Uni wer sy tec kie Cen trum Me dy cy ny We te ry na ryj nej
ucmw.urk.edu.pl
 we te ry na ria M (śred nia wa żo na: bio lo gia R /wa ga 4/, che mia R /wa -

ga 4/, ma te ma ty ka P lub R /wa ga 1/ oraz język ob cy P lub R /wa ga 1/
– do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pański, ła ciński i kul tu ra an tycz na,
nie miec ki, ro syj ski, wło ski); uwa ga: wy mo giem for mal nym jest uzy ska -
nie mi ni mum 30% na R z przed mio tów bio lo gia i che mia osob no dla
każde go z tych przed mio tów

Wy dział Bio tech no lo gii i Ogrod nic twa
wbio.urk.edu.pl 
 bio in for ma ty ka i ana li za da nych I (ma te ma ty ka R oraz je den przed -

miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, fizy ka z astro no mią, in for ma ty ka); uwa -
ga: re kru ta cja pod wa run kiem uru cho mie nia kie run ku

 bio tech no lo gia III (bio lo gia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo -
śród: che mia, ma te ma ty ka)

 ogrod nic two III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te -
ma ty ka)

 sztu ka ogro do wa III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, ma te -
ma ty ka)

 tech no lo gia ro ślin lecz ni czych i proz dro wot nych III, InIIn
(P lub R – język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
fizy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te ma ty ka)

Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt
whibz.urk.edu.pl 
 bio in ży nie ria zwie rząt III (P lub R – język ob cy oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 bio lo gia sto so wa na III (P lub R – język ob cy oraz je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 eto lo gia i psy cho lo gia zwie rząt III (P lub R – język ob cy oraz je -

den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka)

 zoo tech ni ka III, InIIn (P lub R – język ob cy oraz je den przed -



u c z e l n i e  r o l n i c z e

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 215megabaza.perspektywy.pl

bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS)
 bez pie czeństwo i hi gie na pra cy III, InIIn (język ob cy no wo -

żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi-
zy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 Equ ine Ma na ge ment and Ca re Ia stu dia w języ ku an giel skim (je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma -
ty ka, geo gra fia; zna jo mość języ ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fika -
tem, je że li na uka w szko le śred niej od by wa ła się w in nym języ ku niż
an giel ski; wy ma ga ne za świad cze nie le kar skie o bra ku prze ciw wska zań
do upra wia nia jeździec twa wy da ne go przez le ka rza spe cja li stę w dzie dzi -
nie me dy cy ny spor to wej lub le ka rza pod sta wo wej opie ki zdro wot nej);
uwa ga: stu dia płat ne

 hi po lo gia i jeździec two III kie ru nek uni ka to wy (wy ma ga ne za -
świad cze nie le kar skie o bra ku prze ciw wska zań do upra wia nia jeździec -
twa wy da ne przez le ka rza spe cja li stę w dzie dzi nie me dy cy ny spor to wej
lub le ka rza pod sta wo wej opie ki zdro wot nej; język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma -
ty ka, geo gra fia, WOS)

 kry mi na li sty ka w bio go spo dar ce I kie ru nek uni ka to wy (język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 pie lęgna cja zwie rząt i ani ma lo te ra pia I, In kie ru nek uni ka to -
wy (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma -
te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 pszcze lar stwo w agro eko sys te mach I kie ru nek uni ka to wy (język
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,
in for ma ty ka, ma te ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 zoo tech ni ka III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo -
gra fia, WOS)

Wy dział Na uk o Żyw no ści i Bio tech no lo gii
fo od scien ce.up.lu blin.pl
 bio tech no lo gia III (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka)
 die te ty ka III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka)
 ga stro no mia i sztu ka ku li nar na I, In kie ru nek uni ka to wy (ję-

zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, ma te ma -
ty ka, bio lo gia, fizy ka, in for ma ty ka)

Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
ogrod ni czy.up.lu blin.pl
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (język ob cy no wo żyt ny oraz je den

przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra fia, in for ma ty -
ka, fizy ka)

 eko lo gia mia sta I kie ru nek uni ka to wy (język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo -
gra fia, fizy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS)

 eno lo gia i cy drow nic two I pro fil prak tycz ny; kie ru nek uni ka to wy
(język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma -
ty ka, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, fizy ka)

 ogrod nic two III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia,
fizy ka)

 sztu ka ogro do wa i aran ża cje ro ślin ne I kie ru nek uni ka to wy (ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma -
ty ka, bio lo gia, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia)

 zie lar stwo i fito pro duk ty III, InIIn kie ru nek uni ka to wy (ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma -
ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fizy ka)

Uni wer sy tet Przy rod ni czy
w Po zna niu

60-637 Po znań
ul. Woj ska Pol skie go 28
Dział Stu diów i Spraw Stu denc kich:
tel. 61 848 70 09-11
www.up.po znan.pl
e -ma il: dsiss@up.po znan.pl

Uwa ga: ter mi narz i miej sce skła da nia do ku men tów na stu dia pierw sze go
i dru gie go stop nia – na stro nie Uczel ni: www.up.po znan.pl/kan dy dat

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, InIIn (język pol ski, język 
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo -
gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka)

 bio lo gia sto so wa na III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

 bio tech no lo gia III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, ma te ma ty ka)

 die te ty ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, ma te -
ma ty ka)

 eko ener ge ty ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią,
geo gra fia, ma te ma ty ka)

 eko no mia III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, WOS)

 finan se i ra chun ko wość III, InIIn (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS)

 geo tech no lo gie, hy dro tech ni ka, trans port wod ny I (język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fizy ka
z astro no mią, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn (język pol ski, język ob cy
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, in for ma -
ty ka, fizy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te ma ty ka)

 in for ma ty ka sto so wa na III, InII (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro -
no mią, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 in ży nie ria ochro ny kli ma tu I (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra -
fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 in ży nie ria rol ni cza III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no -
mią, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (język pol ski, język ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro -
no mią, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 ja kość i bez pie czeństwo żyw no ści I (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no -
mią, ma te ma ty ka)

 le śnic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz bio -
lo gia lub ma te ma ty ka)

 ochro na śro do wi ska III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro no mią, geo gra fia,
ma te ma ty ka)

 ogrod nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

 pro jek to wa nie me bli III (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: fizy ka z astro no mią, in for ma ty ka, ma te ma ty -
ka)

 rol nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 tech no lo gia drew na III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka z astro -
no mią, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (ję-
zyk pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, fizy ka z astro no mią, ma te ma ty ka)

 we te ry na ria M (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz przed mio ty:
bio lo gia i che mia)

 zoo tech ni ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

Szko ła Głów na
Go spo dar stwa Wiej skie go 
w War sza wie

02-787 War sza wa
ul. No wo ur sy now ska 166
tel. 22 593 10 00
www.sggw.edu.pl
re kru ta cja: 22 593 10 20
e -ma il: re kru ta cja@sggw.edu.pl
e -ma il: bss@sggw.edu.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji na stu dia I stop nia i jed no li te ma gi -
ster skie (sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne):

Wy dział In ży nie rii Pro duk cji
wip.up.lu blin.pl
 eko ener ge ty ka I, In (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot

spo śród: ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fizy ka, bio lo -
gia)

 geo de zja i kar to gra fia I, In pro fil prak tycz ny; spe cjal no ści /wy -
bie ra ne po II ro ku/: geo de zja rol na i go spo dar ka nie ru cho mo ścia -
mi, geo de zyj no -kar to gra ficz ne ba zy da nych (język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, che mia, in for ma -
ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 go spo dar ka obie gu za mknięte go I, In (język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, che mia, in for ma -
ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I, In spe cjal ność: in ży nie ria
prze twór stwa ma te ria łów bio lo gicz nych (język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, che mia, in for ma ty ka,
bio lo gia, geo gra fia)

 in ży nie ria rol ni cza i le śna I, In spe cjal no ści /wy bie ra ne po II ro -
ku/: in ży nie ria żyw no ści, tech ni ka mo to ry za cyj na i ener ge ty ka, od -
na wial ne źró dła ener gii i eko ener ge ty ka, sys te my kom pu te ro we
w in ży nie rii pro duk cji (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot
spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra -
fia)

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka,
geo gra fia, fizy ka)

 Ma na ge ment and Pro duc tion En gi ne ering IaIIa stu dia w ję-
zy ku an giel skim; spe cjal ność: Ma na ge ment and Fo od En gi ne ering (ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka,
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; zna jo mość języ ka an giel skie go
po twier dzo na cer ty fika tem, je że li na uka w szko le śred niej od by wa ła się
w in nym języ ku niż an giel ski); uwa ga: stu dia płat ne

 tech ni ka rol ni cza i agrot ro ni ka III, InIIn (język ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, che mia, in -
for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 trans port i lo gi sty ka III, InIIn spe cjal no ści /wy bie ra ne
po II ro ku/: in ży nie ria trans por tu i spe dy cja, trans port spe cja li stycz -
ny (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, fizy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn spe cjal no ści
/wy bie ra ne po II ro ku/: in ży nie ria za rządza nia pro duk cją i usłu ga -
mi, za rządza nie i in ży nie ria prze twór stwa spo żyw cze go (język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia)

 za rządza nie bez pie czeństwem i ja ko ścią pro duk cji I, In (ję-
zyk an giel ski oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka, che -
mia, in for ma ty ka)

Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej
we te ry na ria.up.lu blin.pl
 ana li ty ka we te ry na ryj na III kie ru nek uni ka to wy (obo wiąz ko wo

bio lo gia oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: che mia, fizy ka, ma te -
ma ty ka)

 Ve te ri na ry Me di ci ne Ma stu dia w języ ku an giel skim (obo wiąz ko wo
bio lo gia oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: che mia, fizy ka, ma te -
ma ty ka; zna jo mość języ ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fika tem, je że li
na uka w szko le śred niej od by wa ła się w in nym języ ku niż an giel ski); uwa -
ga: stu dia płat ne

 we te ry na ria M, Mw stu dia w języ ku pol skim (obo wiąz ko wo bio -
lo gia oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: che mia, fizy ka, ma te -
ma ty ka)

Wy dział Na uk o Zwie rzętach i Bio go spo dar ki
bio lo gia.up.lu blin.pl
 ak tyw ność fizycz na i agro tu ry sty ka kwa li fiko wa na I pro fil prak -

tycz ny (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia,
ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fizy ka, WOS; kan dy dat po -
wi nien po sia dać za świad cze nie o bra ku prze ciw wska zań do upra wia nia
jeździec twa wy da ne przez le ka rza spe cja li stę w dzie dzi nie me dy cy ny spor -
to wej lub le ka rza pod sta wo wej opie ki zdro wot nej)

 Ani mal Scien ce and Da iry Pro duc tion Ia stu dia w języ ku an giel -
skim (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma -
te ma ty ka, che mia, fizy ka, in for ma ty ka, geo gra fia; zna jo mość języ ka an -
giel skie go po twier dzo na cer ty fika tem, je że li na uka w szko le śred niej
od by wa ła się w in nym języ ku niż an giel ski); uwa ga: stu dia płat ne

 be ha wio ry sty ka zwie rząt III, InIIn (język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fizy ka,
in for ma ty ka, geo gra fia, WOS)

 bez pie czeństwo i cer ty fika cja żyw no ści III, InIIn kie ru -
nek uni ka to wy (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród:
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1. Pod sta wą przy jęcia na stu dia będą wy ni ki uzy ska ne na eg za mi nie ma tu -
ral nym al bo eg za mi nie doj rza ło ści z przed mio tów kwa li fika cyj nych wy ma -
ga nych na da ny kie ru nek stu diów.

2. Na stu dia nie sta cjo nar ne, w przy pad ku za re je stro wa nia się mniej szej licz -
by kan dy da tów niż pla no wa ny li mit przy jęć, wła ści wa ko mi sja re kru ta cyj -
na mo że pod jąć de cy zję o za kwa li fiko wa niu do przy jęcia kan dy da tów, któ -
rzy do pełni li wszyst kich wy mo gów związa nych z re je stra cją.

Wy dział Bio lo gii i Bio tech no lo gii
wbib.sggw.pl
 bio lo gia III (bio lo gia al bo che mia)
 bio tech no lo gia III (bio lo gia oraz je den przed miot spo śród: che mia,

fizy ka, ma te ma ty ka)
 Bio tech no lo gy Ia (bio lo gia oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi-

zy ka, ma te ma ty ka; po twier dzo na cer ty fika tem zna jo mość języ ka an giel -
skie go na po zio mie B2 lub wy nik ma tu ry z języ ka an giel skie go na po zio -
mie roz sze rzo nym nie niższy niż 60%)

 tech no lo gia bio me dycz na I (bio lo gia oraz che mia al bo fizy ka)

Wy dział Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska
wbis.sggw.edu.pl
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu II (je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma -

te ma ty ka, geo gra fia)
 bu dow nic two III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty -

ka, che mia, fizy ka)
 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, che mia, fizy ka)
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, che mia, fizy ka)
 ochro na śro do wi ska III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,

ma te ma ty ka, geo gra fia)

Wy dział Eko no micz ny
we.sggw.edu.pl
 eko no mia III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW ×0,6/ oraz ję-

zyk ob cy no wo żyt ny /pkt. SGGW ×0,2/ oraz do wy bo ru: język pol ski
al bo geo gra fia, al bo WOS, al bo hi sto ria, al bo fizy ka /pkt. SGGW
×0,2/)

 finan se i ra chun ko wość III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW
×0,6/ oraz język ob cy no wo żyt ny /pkt. SGGW ×0,2/ oraz do wy bo -
ru: język pol ski al bo geo gra fia, al bo WOS, al bo hi sto ria al bo fizy ka /pkt.
SGGW ×0,2/)

 lo gi sty ka III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW ×0,6/, język ob -
cy no wo żyt ny /pkt. SGGW ×0,2/ oraz do wy bo ru: język pol ski al bo
geo gra fia, al bo WOS, al bo hi sto ria, al bo fizy ka /pkt. SGGW ×0,2/)

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW
×0,2/, język ob cy no wo żyt ny /pkt. SGGW ×0,4/ oraz do wy bo ru: ję-
zyk pol ski al bo geo gra fia, al bo WOS, al bo hi sto ria /pkt. SGGW ×0,4/)

 za rządza nie III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW ×0,6/, język
ob cy no wo żyt ny /pkt. SGGW ×0,2/ oraz do wy bo ru: język pol ski al bo
geo gra fia, al bo WOS, al bo hi sto ria, al bo fizy ka /pkt. SGGW ×0,2/)

Wy dział Ho dow li, Bio in ży nie rii i Ochro ny Zwie rząt
whbioz.sggw.edu.pl
 bio in ży nie ria zwie rząt III (język an giel ski /pkt. SGGW ×0,3/ oraz

ma te ma ty ka al bo che mia, al bo fizy ka, al bo bio lo gia /pkt. SGGW ×0,7/)
 ho dow la i ochro na zwie rząt to wa rzy szących i dzi kich III,

InIIn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)
 zoo tech ni ka III, InIIn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Pro duk cji
wip.sggw.edu.pl
 in ży nie ria sys te mów bio tech nicz nych I (je den przed miot spo śród:

ma te ma ty ka, che mia, fizy ka)
 tech no lo gie ener gii od na wial nej III (je den przed miot spo śród:

ma te ma ty ka, che mia, fizy ka)
 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (je den przed miot spo -

śród: ma te ma ty ka, che mia, fizy ka)

Wy dział Le śny
wl.sggw.pl
 go spo dar ka prze strzen na III (ma te ma ty ka i geo gra fia)
 go spo dar ka prze strzen na InIIn (ma te ma ty ka al bo geo gra fia)
 le śnic two III, InIn (bio lo gia al bo ma te ma ty ka)

Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej
wmw.sggw.edu.pl
 we te ry na ria M (bio lo gia i che mia)

u c z e l n i e  r o l n i c z e
Wy dział Ogrod ni czy
wo.sggw.edu.pl
 ogrod nic two III, InII (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka)
 ogrod nic two miej skie i ar bo ry sty ka I (je den przed miot spo śród:

bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

Wy dział Rol nic twa i Eko lo gii
wrie.sggw.edu.pl
 eko lo gicz ne rol nic two i pro duk cja żyw no ści I (je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)
 in ży nie ria eko lo gicz na III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka, geo gra fia)
 Or ga nic Agri cul tu re and Fo od Pro duc tion Ia (je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka; po twier dzo na cer ty fika tem zna -
jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2 lub wy nik ma tu ry z języ ka an -
giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym nie niższy niż 60%)

 rol nic two III, InIIn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia,
ma te ma ty ka)

Wy dział So cjo lo gii i Pe da go gi ki
wsip.sggw.pl
 pe da go gi ka III, InIIn (je den przed miot spo śród: język pol ski,

ma te ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia)
 so cjo lo gia III, InII (język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot

spo śród: język pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS)

Wy dział Tech no lo gii Drew na
wtd.sggw.edu.pl
 me blar stwo I, In (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia,

fizy ka, bio lo gia)
 tech no lo gia drew na III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, che mia, fizy ka, bio lo gia)

Wy dział Tech no lo gii Żyw no ści
wtz.sggw.edu.pl
 bez pie czeństwo żyw no ści I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka)
 Fo od Scien ce: Tech no lo gy and Nu tri tion Ia (je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka; po twier dzo na cer ty fika tem zna jo -
mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2 lub wy nik ma tu ry z języ ka an -
giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym nie niższy niż 60%)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

 to wa ro znaw stwo i mar ke ting żyw no ści I, In (je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

Wy dział Za sto so wań In for ma ty ki i Ma te ma ty ki
wzim.sggw.edu.pl
 in for ma ty ka III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka,

in for ma ty ka, fizy ka)
 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn (je den przed miot spo -

śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fizy ka)

Wy dział Ży wie nia Czło wie ka
wzc.sggw.edu.pl
 die te ty ka III, InII (bio lo gia al bo che mia)
 ga stro no mia i ho te lar stwo I, In (je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, che mia, ma te ma ty ka)
 ży wie nie czło wie ka i oce na żyw no ści III, InIIn (je den

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

Uni wer sy tet Przy rod ni czy
we Wro cła wiu

50-375 Wro cław, ul. Nor wi da 25
Biu ro Re kru ta cji:
tel. 71 320 10 75, 71 320 10 45
50-363 Wro cław, Plac Grun waldz ki 24a
www.re kru ta cja.upwr.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@upwr.edu.pl

uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i roz po częcia po stępo wa -
nia kwa li fika cyj ne go pu bli ko wa ne są na stro nie www.re kru ta -
cja.upwr.edu.pl

Wy dział Bio lo gii i Ho dow li Zwie rząt
 bio in for ma ty ka III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot

spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 bio lo gia III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród:
bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)

 bio lo gia czło wie ka III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot
spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)

 zoo tech ni ka III, InIIn (język pol ski, język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)

Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw no ści
 bio tech no lo gia III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)
 tech no lo gia i or ga ni za cja ga stro no mii I stu dia du al ne o pro filu

prak tycz nym (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III (język pol ski, ję-
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te -
ma ty ka)

 za rządza nie ja ko ścią i ana li za żyw no ści III (język pol ski, język ob -
cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)

 ży wie nie czło wie ka i die te ty ka III (język pol ski, język ob cy oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka)

Wy dział In ży nie rii Kształto wa nia Śro do wi ska i Geo de zji
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (język pol ski, język ob cy oraz je den

przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)
 Bio eco no my Ia (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród:

bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fizy ka, in for ma ty ka; wy ma ga -
na zna jo mość języ ka an giel skie go na po zio mie B2); uwa ga: kie ru nek
pro wa dzo ny wspól nie z Po li tech ni ką Wro cław ską

 bu dow nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka
P oraz je den przed miot spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka R, in for ma ty ka)

 geo de zja i kar to gra fia III (język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka P
oraz je den przed miot spo śród: fizy ka, ma te ma ty ka R, geo gra fia, in for ma -
ty ka)

 go spo dar ka prze strzen na III (język pol ski, język ob cy oraz je den
przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 in ży nie ria bez pie czeństwa I (język pol ski, język ob cy oraz je den
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (język pol ski, język ob cy oraz
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma -
ty ka)

 in ży nie ria śro do wi ska III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej
 Ve te ri na ry Me di ci ne Ma Do ctor of Ve te ri na ry Me di ci ne (bio lo gia R

/min. 30%/ i che mia R /min. 30%/; uwa ga: kan dy da ci, któ rzy nie zda -
wa li na eg za mi nie ma tu ral nym przed mio tów ob jętych po stępo wa niem
kwa li fika cyj nym lub uzy ska li z któ re goś z nich wy nik po ni żej 30% nie mo -
gą ubie gać się o przy jęcie na I rok stu diów; do dat ko wo: zna jo mość języ -
ka an giel skie go na po zio mie B2)

 we te ry na ria M (bio lo gia R /min. 30%/ i che mia R /min. 30%/; uwa -
ga: kan dy da ci, któ rzy nie zda wa li na eg za mi nie ma tu ral nym ze wnętrz -
nym przed mio tów ob jętych po stępo wa niem kwa li fika cyj nym lub uzy ska li
z któ re goś z nich wy nik po ni żej 30% nie mo gą ubie gać się o przy jęcie
na I rok stu diów)

Wy dział Przy rod ni czo -Tech no lo gicz ny
 agro biz nes III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród:

bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 agro in ży nie ria I (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 eko no mia I (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)
 ochro na śro do wi ska III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma -
ty ka)

 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III (język
pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka,
geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 ogrod nic two III (język pol ski, język ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

 rol nic two III, InIIn (język pol ski, język ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III (język pol ski, język ob cy
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, in for -
ma ty ka, ma te ma ty ka)
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Aka de mia Mu zycz na
im. Fe lik sa No wo wiej skie go
w Byd gosz czy

85-008 Byd goszcz, ul. Sło wac kie go 7
tel. 52 321 05 82 w. 27
www.amuz.byd goszcz.pl
e-mail: rekrutacja@amfn.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  III
 jazz i muzyka estradowa  III
 kompozycja i teoria muzyki  III
 reżyseria dźwięku  I
 wokalistyka  III

Aka de mia Mu zycz na
im. Sta ni sła wa Mo niusz ki
w Gdańsku

80-743 Gdańsk, ul. Łąko wa 1-2
tel. 58 300 92 00, fax 58 300 92 10
www.amuz.gda.pl
rekrutacja.amuz.gda.pl
e -ma il: rek to rat@amuz.gda.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  IIIn
 jazz i muzyka estradowa  III
 kompozycja i teoria muzyki  III
 wokalistyka  III

Aka de mia Mu zycz na
im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Ka to wi cach

40-025 Ka to wi ce, ul. Za ci sze 3
tel. 32 779 21 00 (in for ma cja)
Dział Na uki i Na ucza nia
40-025 Ka to wi ce, ul. Wo je wódz ka 33
tel. 32 7792 303, 32 7792 354
www.am.ka to wi ce.pl
e -ma il: re kru ta cja@am.ka to wi ce.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  III,  InIIn
 jazz i muzyka estradowa  III,  InIIn
 kompozycja i teoria muzyki III
 taniec  I
 wokalistyka  III

Aka de mia Mu zycz na 
im. Krzysztofa
Pendereckiego w Kra ko wie

31-027 Kra ków, ul. św. To ma sza 43
tel. centr. 12 422 04 55
www.amuz.krakow.pl
e -ma il: rek tor@amuz.kra kow.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  III,  InIIn
 kompozycja i teoria muzyki  III
 muzyka kościelna  III
 wokalistyka  III

Aka de mia Mu zycz na
im. Gra ży ny i Kiej stu ta
Ba ce wi czów w Ło dzi

90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
tel. 42 662 16 00
tel. re kru ta cja: 42 662 16 65
www.amuz.lodz.pl
e -ma il: re kru ta cja@amuz.lodz.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  III
 jazz i muzyka estradowa  III,  InIIn
 kompozycja i teoria muzyki  III
 muzyka w mediach i produkcja muzyczna III
 muzykoterapia I,  In
 sztuki sceniczne III,  InIIn

Aka de mia Mu zycz na
im. Igna ce go Ja na
Pa de rew skie go w Po zna niu

61-808 Po znań, ul. Święty Mar cin 87
tel. 61 856 89 44, fax 61 853 66 76
www.amuz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@amuz.edu.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 historyczne praktyki wykonawcze  III
 instrumentalistyka  III
 jazz i muzyka estradowa  III
 kompozycja i teoria muzyki  III
 wokalistyka  III

Uni wer sy tet Mu zycz ny
Fry de ry ka Cho pi na

00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2
tel. 22 278 92 30, fax 22 827 83 05
www.cho pin.edu.pl
www.irk.chopin.edu.pl
e-mail: irk@chopin.edu.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  III, InIIn
 jazz i muzyka estradowa  III
 kompozycja i teoria muzyki  III
 muzyka kościelna  III
 reżyseria dźwięku  III
 taniec  III
 wokalistyka  III, InIIn

Filia UMFC w Białymstoku
e-mail: filia@chopin.edu.pl
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  III
 wokalistyka  III

Przed podjęciem decyzji o zdawaniu na uczelnię artystyczną trzeba zwrócić
uwagę na limity przyjęć na interesujący nas kierunek. Na elitarnych studiach,
takich jak reżyseria czy dyrygentura, miejsc jest niewiele.

uczelnie 
ARTYSTYCZNE

W ta kiej sy tu acji war to mieć w za na drzu „wyj ście awa ryj ne” – czy li po mysł na to, co zro -
bi my, je śli nie za kwa li fi ku je my się do nie licz ne go gro na szczęśliw ców.

Ma my w Pol sce 19 pu blicz nych uczel ni ar ty stycz nych, któ re kształcą po nad je den pro -
cent wszyst kich stu den tów w kra ju. Ich ab sol wen ta mi są naj słyn niej si pol scy ar ty ści i twór -
cy kul tu ry.Stu dia na tych uczel niach po dej mu ją rów nież oso by, dla któ rych ważna jest po -
pu la ry za cja kul tu ry, pra ca na uko wa czy dy dak tycz na.

Re kru ta cja na uczel nie ar ty stycz ne jest wie lo eta po wa i wy ma ga wy ka za nia się za rów -
no sze ro ką wie dzą, jak i umie jęt no ścia mi prak tycz ny mi. 
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Aka de mia Mu zycz na
im. Ka ro la Li pińskie go 
we Wro cła wiu

50-043 Wro cław, pl. Ja na Paw ła II nr 2
tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
fax 71 355 28 49
www.amuz.wroc.pl
e -ma il: stu dia@amuz.wroc.pl

 dyrygentura  III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 instrumentalistyka  III,  InIIn
 instrumentalistyka  Ia
 jazz i muzyka estradowa  III,  InIIn
 jazz i muzyka estradowa  Ia
 kompozycja i teoria muzyki  III,  InII
 wokalistyka  III
 wokalistyka  Ia

Aka de mia Sztuk Pięk nych
w Gdańsku

80-836 Gdańsk l. 
Targ Węglo wy 6 
(wej ście od ul. Tkac kiej)
tel. 58 301 28 01, fax 58 301 22 00
www.asp.gda.pl
e -ma il: kontakt@asp.gda.pl

 architektura przestrzeni kulturowych III
 architektura wnętrz  III
 fotografia I
 grafika III, InIIn
 intermedia III
 malarstwo M
 rzeźba M
 wzornictwo  III

Aka de mia Sztuk Pięk nych
w Ka to wi cach

40-074 Ka to wi ce, ul. Ra ci bor ska 37
Dział Na ucza nia
tel. 32 758 77 30
www.asp.ka to wi ce.pl
e -ma il: dzial_na ucza nia@asp.ka to wi ce.pl

 grafika  M
 malarstwo M
 projektowanie graficzne  IzII
 wzornictwo  III

 kuratorstwo i teorie sztuki III
 malarstwo III
 rzeźba M
 scenografia  III
 wzornictwo  III

Aka de mia Sztuk Pięk nych
w War sza wie

00-068 War sza wa
ul. Kra kow skie Przed mie ście 5
tel. 22 826 62 51, 22 320 02 00
Dział Na ucza nia
tel./fax 22 826 73 85, tel. 22 320 02 18
www.asp.waw.pl
rekrutacja.asp.waw.pl
e -ma il: kancelaria@asp.waw.pl

 architektura wnętrz  III,  InIIn
 grafika  InIIn
 grafika  M
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki  M
 malarstwo M
 rzeźba M
 scenografia  III
 sztuka mediów  III,  InIIn
 wzornictwo  III
 zarządzanie kulturą wizualną I

Aka de mia Sztuk Pięk nych
im. Eu ge niu sza Gep per ta
we Wro cła wiu

50-156 Wro cław, Plac Pol ski 3/4
50-416 Wro cław, ul. Trau gut ta 19/21
tel. cen tra la (Plac Pol ski): 71 343 80 31, 32, 33, 34
tel. cen tra la (ul. Trau gut ta): 71 343 84 51
www.asp.wroc.pl

 architektura wnętrz  III,  InII
 grafika  InIIn
 grafika  M
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki  M
 malarstwo InIIn
 malarstwo M
 mediacja sztuki III
 rzeźba  M
 scenografia  M
 sztuka i wzornictwo ceramiki III
 sztuka i wzornictwo szkła III
 sztuka mediów  III,  InII  
 wzornictwo  III

Aka de mia Sztuk Pięk nych
im. Ja na Ma tej ki 
w Kra ko wie

31-157 Kra ków, pl. Ja na Ma tej ki 13
Dział Na ucza nia: 
tel. 12 299 20 43, 12 299 20 33
tel. 12 299 20 30 
fax 12 421 01 46
www.asp.kra kow.pl
e -ma il: dzial nau cza nia@asp.kra kow.pl

 architektura wnętrz  III,  InIIn
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  III
 grafika  M
 intermedia III
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki  M
 malarstwo M
 rzeźba  M
 scenografia  M
 wzornictwo  III

Aka de mia Sztuk Pięk nych
im. Wła dy sła wa 
Strze mińskie go w Ło dzi

91-726 Łódź
ul. Woj ska Pol skie go 121
tel. 42 254 74 08, 42 254 74 18
www.asp.lodz.pl
www.e-rekrutacja.asp.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@asp.lodz.pl

 animacja III
 architektura wnętrz  III
 biżuteria III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  III
 fotografia i multimedia III
 grafika  M
 malarstwo M
 nowe media III
 projektowanie graficzne  I
 projektowanie ubioru III
 rzeźba  III
 tkanina i stylizacja wnętrz III
 wzornictwo  III

Uni wer sy tet Ar ty stycz ny
im. Magdaleny
Abakanowicz w Po zna niu

60-967 Po znań
Al. Mar cin kow skie go 29, skr. poczt. 191
tel. c. 61 855 25 21, fax 61 852 80 91
Re kru ta cja: 61 853 00 18
www.uap.edu.pl
e -ma il: of fice@uap.edu.pl

 animacja III
 architektura III
 architektura wnętrz  III,  InIIn
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  III
 fotografia III,  IzIIz
 grafika artystyczna InII
 grafika artystyczna M
 grafika projektowa InII
 grafika projektowa M
 intermedia III
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Aka de mia Sztu ki 
w Szcze ci nie

70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 
tel. kom. 664 080 261, 664 080 170
664 080 242, 664 080 262, 664 080 172
www.aka de miasz tu ki.eu
e -ma il: se kre ta riat@aka de miasz tu ki.eu

 architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna III
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III
 grafika  III
 gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I
 instrumentalistyka  III
 malarstwo III
 sztuka mediów  III
 wokalistyka  III
 wzornictwo  I

Aka de mia Sztuk 
Te atral nych im. Sta ni sła wa
Wy spiańskie go w Kra ko wie

31-109 Kra ków
ul. Stra szew skie go 21-22
tel. 12 422 18 55, 12 422 57 01
fax 12 422 02 09
www.ast.krakow.pl
e-mail: kancelaria@ast.krakow.pl

 aktorstwo  M
 reżyseria  M

Filia we Wrocławiu
53-680 Wrocław, ul. Braniborska 59
tel. 71 358 34 01, fax 71 358 34 21

 aktorstwo teatru lalek M 
 reżyseria M 

Filia w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Piłsudskiego 24a
tel. 32 283 02 72, fax 32 283 02 74
wtt@ast.bytom.pl

 aktorstwo M

Państwo wa Wyższa Szko ła
Fil mo wa, Te le wi zyj na
i Te atral na im. Le ona
Schil le ra w Ło dzi

90-323 Łódź, ul. Tar go wa 61/63
tel. 42 275 58 00
www.film scho ol.lodz.pl
e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl

 aktorstwo  M
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej  III,

InIIn
 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia M
 reżyseria M

Aka de mia Te atral na
im. Alek san dra Ze lwe ro wi cza
w War sza wie

00-246 War sza wa, ul. Mio do wa 22/24
tel. c. 22 831 02 16-17
www.akademia.at.edu.pl
e -ma il: rek to rat@at.edu.pl

 aktorstwo  M
 reżyseria  M
 technologia teatru lalek I
 wiedza o teatrze  III

Filia w Białymstoku
15-092 Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 14
tel. 85 743 54 53, 85 743 53 98

 aktorstwo M
 reżyseria M
 technologia teatru lalek I
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ne przez psy cho lo ga upo ważnio ne go do ba dań psy cho lo gicz nych osób
wy stępu jących o wy da nie po zwo le nia na broń, wska za ne go we wła -
ści wym re je strze Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji)

 te ra pia za jęcio wa I mo duł do wy bo ru: ak tyw ność fizycz na i te -
ra pia śro do wi sko wa (język pol ski, język ob cy oraz przed miot wy -
bra ny przez kan dy da ta spo śród: bio lo gii, che mii lub fizy ki; do dat ko -
we punk ty za kwa li fika cje za wo do we)

 te ra pia za jęcio wa Ia (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; wy ma ga -
na zna jo mość języ ka an giel skie go po ziom min. B1); uwa ga: stu dia
płat ne

 tre ner per so nal ny i fit ness I mo du ły do wy bo ru: ani ma tor fit -
nes su, ani ma tor jo gi, ani ma tor tańca, ani ma tor tre nin gu funk cjo -
nal ne go, tre ning ob wo do wy, ćwi cze nia dla dzie ci i mło dzie ży,
zdro wy kręgo słup, new wal king, bo ot camp, ket tle bell (język pol -
ski, język ob cy, przed miot wy bra ny przez kan dy da ta; uwa ga: mak sy -
mal ną licz bę punk tów za przed miot wy bra ny przez kan dy da ta uzy -
sku ją kan dy da ci po sia da jący ak tu al ną mi strzow ską, pierw szą lub
dru gą kla sę spor to wą al bo od po wied nią kla sę spor to wą w ze spo ło -
wych grach spor to wych ak tu al ny udział w roz gryw kach cen tral nych
pro wa dzo nych bez po śred nio przez pol ski związek spor to wy)

 tre ner per so nal ny i fit ness Ia (kon kurs świa dectw doj rza ło ści;
wy ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go po ziom min. B1); uwa ga:
stu dia płat ne

 tu ry sty ka i ho te lar stwo I spe cja li za cje: za rządza nie w biz ne sie
tu ry stycz nym, ma na ge ment in to urism bu si ness, ho te lar stwo (ję-
zyk pol ski, język ob cy, przed miot wy bra ny przez kan dy da ta; do dat -
ko we punk ty za kwa li fika cje za wo do we)

 tu ry sty ka i ho te lar stwo Ia (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; wy -
ma ga na zna jo mość języ ka an giel skie go po ziom min. B1); uwa ga: stu -
dia płat ne

 tu ry sty ka i re kre acja II spe cja li za cje: za rządza nie przed siębior -
stwem tu ry stycz nym i spor to wym, te ra peu ta SPA, ży wie nie i su -
ple men ta cja (punk ty na pod sta wie śred niej ocen uzy ska nych pod -
czas stu diów)

 wy cho wa nie fizycz ne III spe cja li za cje: In struk tor spor tu – pił-
ka ręcz na, kul tu ry sty ka, ju do, ko szy ków ka, te nis, piłka siat ko wa,
piłka nożna, gim na sty ka spor to wa, lek ko atle ty ka, pły wa nie, strze -
lec two spor to we, że glar stwo, wind sur fing i ki te sur fing; In struk -
tor re kre acji ru cho wej – fit ness – ćwi cze nia si ło we, fit ness – no -
wo cze sne for my gim na sty ki, fit ness w ciąży i po po ro dzie, tre ner
per so nal ny; In ne spe cja li za cje: in struk tor przy go to wa nia mo to -
rycz ne go, in struk tor przy go to wa nia mo to rycz ne go w spor tach
wal ki, ko mu ni ka cja i dzien ni kar stwo spor to we, od no wa bio lo -
gicz na, ra tow nic two wod ne, tre ning men tal ny w spo rcie, mo de -
le biz ne so we w spo rcie, za rządza nie w spo rcie, za rządza nie im -
pre za mi ma so wy mi (język pol ski, język ob cy, przed miot wy bra ny
przez kan dy da ta; eg za min spraw no ścio wy: spraw dzian z pły wa nia
na dy stan sie 50 m dwo ma wy bra ny mi tech ni ka mi po 25 m każdą
oraz spraw dzian z dwóch dys cy plin do wy bo ru spo śród: gim na sty ki,
lek ko atle ty ki, gier ze spo ło wych /na le ży wy brać dwie dys cy pli ny spo -
śród: piłki ręcz nej, ko szy ków ki, piłki siat ko wej lub piłki nożnej/; uwa -
ga: kan dy da ci -spor tow cy po sia da jący: ak tu al ną kla sę mi strzow ską
między na ro do wą, ak tu al ną kla sę mi strzow ską, ak tu al ną kla sę pierw -
szą al bo w ze spo ło wych grach spor to wych: ak tu al ny udział w re pre -
zen ta cji Pol ski, ka drze ju nio rów i se nio rów, ka drze olim pij skiej /A, B/
lub ka drze na ro do wej, któ ry rów na się kla sie mi strzow skiej al bo ak -
tu al ny udział w roz gryw kach co naj mniej pierw szej li gi w spor tach
olim pij skich lub naj wyższej kla sy roz gryw ko wej w spor tach nie olim -
pij skich, al bo me dal mło dzie żo wych roz gry wek o Mi strzo stwo Pol ski
w ka te go rii ju nior / mło dzie żo wiec z lat 2021-2023, uzy sku ją mak -
sy mal ną licz bę punk tów za eg za min spraw no ścio wy; kan dy da ci po -
sia da jący ak tu al ną dru gą kla sę spor to wą al bo w ze spo ło wych grach
spor to wych ak tu al ny udział w roz gryw kach cen tral nych pro wa dzo -
nych bez po śred nio przez pol ski związek spor to wy na po zio mie co
naj mniej dru giej li gi, uzy sku ją mak sy mal ną licz bę punk tów za przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta)

Aka de mia Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go i Spor tu
im. Jędrze ja Śnia dec kie go
w Gdańsku

80-336 Gdańsk, ul. Ka zi mie rza Gór skie go 1
www.aw fis.gda.pl

uwa ga: wszy scy kan dy da ci zo bo wiąza ni są do przed ło że nia za -
świad cze nia le kar skie go stwier dza jące go brak prze ciw wska zań
do pod jęcia stu diów na wy bra nym kie run ku na AWFiS, wy sta wio ne -
go przez le ka rza me dy cy ny pra cy zgod nie z roz po rządze niem Mi -
ni stra Zdro wia z dnia 26 sierp nia 2019 r. w spra wie ba dań le kar skich
kan dy da tów do szkół po nad pod sta wo wych lub wyższych i na kwa -
li fika cyj ne kur sy za wo do we, uczniów i słu cha czy tych szkół, stu den -
tów, słu cha czy kwa li fika cyj nych kur sów za wo do wych oraz dok to -
ran tów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651).

uwa ga: po da ne spe cja li za cje na wy bra nych kie run kach do ty czą ro -
ku aka de mic kie go 2022/23uwa ga: wszy scy kan dy da ci zo bo wiąza ni
są do przed ło że nia za świad cze nia le kar skie go stwier dza jące go brak
prze ciw wska zań do pod jęcia stu diów na wy bra nym kie run ku
na AWFiS, wy sta wio ne go przez le ka rza me dy cy ny pra cy zgod nie
z roz po rządze niem Mi ni stra Zdro wia z dnia 26 sierp nia 2019 r.
w spra wie ba dań le kar skich kan dy da tów do szkół po nad pod sta wo -
wych lub wyższych i na kwa li fika cyj ne kur sy za wo do we, uczniów
i słu cha czy tych szkół, stu den tów, słu cha czy kwa li fika cyj nych kur sów
za wo do wych oraz dok to ran tów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651).

uwa ga: po da ne spe cja li za cje na wy bra nych kie run kach do ty czą ro -
ku aka de mic kie go 2022/23

 dia gno sty ka spor to wa I (język pol ski, język ob cy, przed miot wy -
bra ny przez kan dy da ta; uwa ga: mak sy mal ną licz bę punk tów
za przed miot wy bra ny przez kan dy da ta uzy sku ją kan dy da ci po sia da -
jący ak tu al ną mi strzow ską, pierw szą lub dru gą kla sę spor to wą al bo
od po wied nią kla sę spor to wą w ze spo ło wych grach spor to wych ak tu -
al ny udział w roz gryw kach cen tral nych pro wa dzo nych bez po śred nio
przez pol ski związek spor to wy)

 die te ty ka w spo rcie i re kre acji I (język pol ski, język ob cy, przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta; do dat ko we punk ty za kwa li fika cje
za wo do we)

 fizjo te ra pia M (język pol ski, język ob cy oraz przed miot wy bra ny
przez kan dy da ta spo śród: bio lo gii, che mii lub fizy ki; do dat ko we punk -

ty za kwa li fika cje za wo do we)
 ko sme to lo gia I (język pol ski, język ob cy oraz przed miot wy bra ny

przez kan dy da ta spo śród bio lo gii lub che mii; do dat ko we punk ty
za kwa li fika cje za wo do we)

 ko sme to lo gia Ia (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; wy ma ga na zna -
jo mość języ ka an giel skie go po ziom min. B1); uwa ga: stu dia płat ne

 sport III spe cja li za cje: Tre ner spor tu: piłka ręcz na, kul tu ry sty -
ka, ju do, ko szy ków ka, te nis, piłka siat ko wa, piłka nożna, gim na -
sty ka spor to wa, lek ko atle ty ka, pły wa nie, strze lec two spor to we,
że glar stwo, wind sur fing i ki te sur fing; Tre ner przy go to wa nia mo -
to rycz ne go, Tre ner przy go to wa nia mo to rycz ne go w spor tach
wal ki (język pol ski, język ob cy, przed miot wy bra ny przez kan dy da -
ta; eg za min spraw no ścio wy: spraw dzian z pły wa nia na dy stan -
sie 50 m dwo ma wy bra ny mi tech ni ka mi po 25 m każdą oraz spraw -
dzian z dwóch dys cy plin do wy bo ru spo śród: gim na sty ki,
lek ko atle ty ki, gier ze spo ło wych /na le ży wy brać dwie dys cy pli ny spo -
śród: piłki ręcz nej, ko szy ków ki, piłki siat ko wej lub piłki nożnej; uwa -
ga: kan dy da ci -spor tow cy po sia da jący: ak tu al ną kla sę mi strzow ską
między na ro do wą, ak tu al ną kla sę mi strzow ską, ak tu al ną kla sę pierw -
szą al bo w ze spo ło wych grach spor to wych: ak tu al ny udział w re pre -
zen ta cji Pol ski, ka drze ju nio rów i se nio rów, ka drze olim pij skiej /A, B/
lub ka drze na ro do wej, któ ry rów na się kla sie mi strzow skiej al bo ak -
tu al ny udział w roz gryw kach co naj mniej pierw szej li gi w spor tach
olim pij skich lub naj wyższej kla sy roz gryw ko wej w spor tach nie olim -
pij skich, al bo me dal mło dzie żo wych roz gry wek o Mi strzo stwo Pol ski
w ka te go rii ju nior / mło dzie żo wiec z lat 2021-2023, uzy sku ją mak -
sy mal ną licz bę punk tów za eg za min spraw no ścio wy; kan dy da ci po -
sia da jący ak tu al ną dru gą kla sę spor to wą al bo w ze spo ło wych grach
spor to wych ak tu al ny udział w roz gryw kach cen tral nych pro wa dzo -
nych bez po śred nio przez pol ski związek spor to wy na po zio mie co
naj mniej dru giej li gi, uzy sku ją mak sy mal ną licz bę punk tów za przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta)

 sport IaIIa (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; wy ma ga na zna jo -
mość języ ka an giel skie go po ziom min. B1); uwa ga: stu dia płat ne

 spraw ność fizycz na w si łach spe cjal nych I spe cja li za cje: In -
struk tor spor tu – strze lec two spor to we i in ne spe cja li za cje in -
struk tor skie do wy bo ru (język pol ski, język ob cy, przed miot wy bra -
ny przez kan dy da ta; eg za min spraw no ścio wy: spraw dzian z pły wa nia
na dy stan sie 50 m tech ni ką wy bra ną przez kan dy da ta, bieg na 1 ki -
lo metr, pod ciąga nie na drążku wy so kim dla mężczyzn lub ugięcia ra -
mion w pod po rze przo dem dla ko biet, skło ny tu ło wia z le że nia w cza -
sie 2 mi nut; uwa ga: mak sy mal ną licz bę punk tów za przed miot
wy bra ny przez kan dy da ta uzy sku ją kan dy da ci po sia da jący ak tu al ną
mi strzow ską, pierw szą lub dru gą kla sę spor to wą al bo od po wied nią
kla sę spor to wą w ze spo ło wych grach spor to wych ak tu al ny udział
w roz gryw kach cen tral nych pro wa dzo nych bez po śred nio przez pol -
ski związek spor to wy; w przy pad ku kan dy da tów wstęp nie za kwa li fi-
ko wa nych do przy jęcia wy ma ga ne jest orze cze nie stwier dza jące brak
prze ciw wska zań psy cho lo gicz nych do po słu gi wa nia się bro nią, wy da -

akademie
WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO

Nie tyl ko spraw ność ru cho wa po win na być prze słan ką do pod jęcia stu diów na jed -
nej z 6 aka de mii wy cho wa nia fi zycz ne go. Chęć słu że nia in nym, umi ło wa nie spor -
tu lub jed nej z kon kret nych je go dys cy plin, pre dys po zy cje do pro wa dze nia dzia -
łań or ga ni za tor skich w za jęciach re kre acyj nych bądź w tu ry sty ce i wiel ka em pa tia
to ce chy nie zbęd ne w przy szłej za wo do wej ak tyw no ści ab sol wen tów. 
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Aka de mia Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go im. Je rze go
Ku kucz ki w Ka to wi cach

40-065 Ka to wi ce, ul. Mi ko łow ska 72a
Cen tra la: tel. 32 207 51 10
Re kru ta cja: tel. 32 207 51 21, 32 207 53 57
www.awf.ka to wi ce.pl
e -ma il: re kru ta cja@awf.ka to wi ce.pl

uwa ga: kan dy da tów obo wiązu je re je stra cja in ter ne to wa

uwa ga: na wszyst kie for my i kie run ki stu diów wy ma ga ne jest za -
świad cze nie le kar skie od spe cja li sty me dy cy ny

uwa ga: re kru ta cja na stu dia w ro ku aka de mic kim 2023/2024 dla kan -
dy da tów na wszyst kie kie run ków stu diów roz pocz nie się 10 ma -
ja 2023 r. od godz. 12: 00 uru cho mie niem sys te mu In ter ne to wej 
Re je stra cji Kan dy da tów (IRK)

Wy dział Fi zjo te ra pii
 fizjo te ra pia M (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod jęcia stu -

diów po twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg -
za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub
R; więcej punk tów za R)

 fizjo te ra pia w języ ku an giel skim M (oce na sta nu zdro wia
– zdol ność do pod jęcia stu diów po twier dzo na za świad cze niem le kar -
skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio -
tów zda wa nych na poz. P lub R; więcej punk tów za R)

 od no wa bio lo gicz na I (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod ję-
cia stu diów po twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty za wy -
ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych na poz.
P lub R; więcej punk tów za R)

Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go
 ak tyw ność fizycz na i ży wie nie w zdro wiu pu blicz nym I (oce -

na sta nu zdro wia – zdol ność do pod jęcia stu diów po twier dzo na za -
świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go
z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; więcej punk tów
za R)

 sport I (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod jęcia stu diów po -
twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu
ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; wię-
cej punk tów za R; eg za min wstęp ny spraw dza jący spraw ność fizycz -
ną obej mu jący spraw dzia ny prak tycz ne z pły wa nia, z jed nej ze spo -
ło wej gry spor to wej oraz do wy bo ru z gim na sty ki lub lek kiej atle ty ki;
kan dy da ci po sia da jący kla sę spor to wą mi strzow ską lub I kla sę spor -
to wą w dys cy pli nie ob jętej dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF
Ka to wi ce oraz re pre zen tan ci Pol ski w ze spo ło wych grach spor to wych
w la tach 2019-2021 otrzy mu ją punk ty do dat ko we; w przy pad ku
kan dy da tów po sia da jących I kla sę spor to wą w dys cy pli nach ob jętych
dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce wa run kiem
otrzy ma nia mak sy mal nej licz by punk tów jest re pre zen to wa nie lub
zło że nie de kla ra cji o re pre zen to wa niu pod czas stu diów Klu bu Spor -
to we go AZS AWF Ka to wi ce; kan dy da ci otrzy mu ją 450 pkt.; kan dy -
da ci po sia da jący I kla sę spor to wą lub będący za wod ni ka mi w grach
ze spo ło wych uczest ni czący mi w roz gryw kach cen tral nych /co naj -
mniej II li ga/ otrzy mu ją punk ty do dat ko we 100 pkt.; kan dy da ci po -
sia da jący II kla sę spor to wą lub będący za wod ni ka mi w grach ze spo -
ło wych uczest ni czący mi w roz gryw kach na szcze blu cen tral nym
otrzy mu ją punk ty 50 pkt.)

 tu ry sty ka i re kre acja III (oce na sta nu zdro wia – zdol ność
do pod jęcia stu diów, po twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk -
ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa -
nych na poz. P lub R; więcej punk tów za R)

 wy cho wa nie fizycz ne III (oce na sta nu zdro wia – zdol ność
do pod jęcia stu diów, po twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk -
ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa -
nych na poz. P lub R; więcej punk tów za R; eg za min wstęp ny spraw -
dza jący spraw ność fizycz ną obej mu jący spraw dzia ny prak tycz ne
z pły wa nia, z jed nej ze spo ło wej gry spor to wej oraz do wy bo ru z gim -
na sty ki lub lek kiej atle ty ki; kan dy da ci po sia da jący kla sę spor to wą
mi strzow ską lub I kla sę spor to wą w dys cy pli nie ob jętej dzia łal no ścią
Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce oraz re pre zen tan ci Pol ski
w ze spo ło wych grach spor to wych w la tach 2019-2021 otrzy mu ją

punk ty do dat ko we; w przy pad ku kan dy da tów po sia da jących I kla sę
spor to wą w dys cy pli nach ob jętych dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go
AZS AWF Ka to wi ce wa run kiem otrzy ma nia mak sy mal nej licz by
punk tów jest re pre zen to wa nie lub zło że nie de kla ra cji o re pre zen to -
wa niu pod czas stu diów Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce; kan -
dy da ci otrzy mu ją 450 pkt.; kan dy da ci po sia da jący I kla sę spor to wą
lub będący za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych uczest ni czący mi
w roz gryw kach cen tral nych /co naj mniej II li ga/ otrzy mu ją punk ty do -
dat ko we 100 pkt.; kan dy da ci po sia da jący II kla sę spor to wą lub bę-
dący za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych uczest ni czący mi w roz gryw -
kach na szcze blu cen tral nym otrzy mu ją punk ty 50 pkt.)

 per so nal tra ining Ia stu dia w języ ku an giel skim (oce na sta nu
zdro wia – zdol ność do pod jęcia stu diów, po twier dzo na za świad cze -
niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech
przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; więcej punk tów za R)

Wy dział Za rządza nia Spor tem i Tu ry sty ką
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I (oce na sta nu zdro wia – zdol -

ność do pod jęcia stu diów po twier dzo na za świad cze niem le kar skim;
punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda -
wa nych na poz. P lub R; więcej punk tów za R; eg za min wstęp ny
spraw dza jący spraw ność fizycz ną obej mu jący spraw dzia ny prak tycz -
ne z po ko na nia to ru prze szkód oraz z pły wa nia; kan dy da ci po sia da -
jący kla sę spor to wą mi strzow ską lub I kla sę spor to wą w dys cy pli nie
ob jętej dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce oraz re -
pre zen tan ci Pol ski w ze spo ło wych grach spor to wych w la tach 2019-
2021 otrzy mu ją punk ty do dat ko we; w przy pad ku kan dy da tów po sia -
da jących I kla sę spor to wą w dys cy pli nach ob jętych dzia łal no ścią
Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce wa run kiem otrzy ma nia mak -
sy mal nej licz by punk tów jest re pre zen to wa nie lub zło że nie de kla ra -
cji o re pre zen to wa niu pod czas stu diów Klu bu Spor to we go AZS AWF
Ka to wi ce; kan dy da ci otrzy mu ją 150 pkt.; kan dy da ci po sia da ją-
cy I kla sę spor to wą lub będący za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych
uczest ni czący mi w roz gryw kach cen tral nych /co naj mniej II li ga/
otrzy mu ją punk ty do dat ko we 50 pkt.; kan dy da ci po sia da jący II kla -
sę spor to wą lub będący za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych uczest -
ni czący mi w roz gryw kach na szcze blu cen tral nym otrzy mu ją punk -
ty 25 pkt.)

 za rządza nie III (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod jęcia stu -
diów po twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg -
za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub
R; więcej punk tów za R)

 me nedżment spor tu I (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod -
jęcia stu diów po twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty
za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych
na poz. P lub R; więcej punk tów za R)

 sports ma na ge ment Ia stu dia w języ ku an giel skim (oce na sta -
nu zdro wia – zdol ność do pod jęcia stu diów po twier dzo na za świad -
cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech
przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; więcej punk tów za R)

Aka de mia Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go im. Bro ni sła wa
Cze cha w Kra ko wie

31-571 Kra ków, al. Ja na Paw ła II 78
Dział Na ucza nia: tel. 12 683 12 38; 12 683 14 76
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu: 
tel. 12 683 14 23
Wy dział Re ha bi li ta cji Ru cho wej: tel. 12 683 14 54
Wy dział Tu ry sty ki i Re kre acji: tel. 12 683 13 78
www.awf.kra kow.pl

uwa ga: kie run ki i spe cjal no ści w ro ku aka de mic kim 2022-2023.

uwa ga: za sa dy przy jęć na rok aka de mic ki 2023-2024 do stęp ne
na stro nie in ter ne to wej uczel ni.

Wy dział Re ha bi li ta cji Ru cho wej
 fizjo te ra pia M
 ko sme to lo gia III spe cjal no ści: wel l ness & SPA z za rządza niem,

ho li stycz na pie lęgna cja cia ła
 te ra pia za jęcio wa III

Wy dział Tu ry sty ki i Re kre acji
 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści: e -tu ry sty ka, edu ka -

cja przy go dą, ob słu ga ru chu tu ry stycz ne go, ho te lar stwo, re -
kre acja ru cho wa, od no wa psy cho so ma tycz na

 tu ry sty ka przy go do wa I
 za rządza nie re kre acją i roz ryw ką I

Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go
 kul tu ra fizycz na osób star szych III spe cjal no ści: od no wa

bio lo gicz na, tre ner per so nal ny
 sport I
 wy cho wa nie fizycz ne III spe cjal no ści: tre ner per so nal ny, od -

no wa bio lo gicz na, gim na sty ka ko rek cyj na
 wy cho wa nie fizycz ne w służbach mun du ro wych I

Aka de mia Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go im. Eu ge niu sza
Pia sec kie go w Po zna niu

61-871 Po znań, 
ul. Kró lo wej Ja dwi gi 27/39
tel. 61 835 50 82, fax 61 835 50 81
In for ma cja o re kru ta cji: 
tel. 61 835 50 80

www.awf.po znan.pl
e -ma il: re kru ta cja@awf.po znan.pl

uwa ga: na wszyst kich kie run kach i ro dza jach stu diów wy ma ga na jest
umie jęt ność pły wa nia.

Wy dział Na uk o Kul tu rze Fi zycz nej
 sport III (P lub R – język pol ski, język ob cy; R – przed miot do -

dat ko wy /bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS lub
ma te ma ty ka/; uwa ga: kan dy da ci po sia da jący kla sę spor to wą lub
kla sę mi strzow ską w dys cy pli nach spor tu pro wa dzo nych przez
Uczel nię /spe cja li za cje in struk tor skie i tre ner skie/ mo gą uzy skać
do dat ko we punk ty kwa li fika cyj ne)

 ta niec w kul tu rze fizycz nej III spe cjal no ści: na uczy ciel tańca
i cho re ograf, in struk tor tańca te ra peu tycz ne go (P lub R – język pol -
ski, język ob cy; R – przed miot do dat ko wy /bio lo gia, che mia, fizy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS lub ma te ma ty ka/; uwa ga: kan dy da ci po sia da jący
kla sę ta necz ną wy sta wio ną przez Pol ski Związek Tańca Spor to we go lub
przez Pol ską Fe de ra cję Tańca, mo gą uzy skać do dat ko we 30 punk tów;
eg za min ar ty stycz ny z tańca 1,5 mi nu ty tańca so lo bez mu zy ki)

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści: re kre acja, me ne dżer
ho te lar stwa i ga stro no mii, tu ry sty ka przy go do wa, tu ry sty ka spor -
to wa (P lub R – język pol ski, język ob cy; R – przed miot do dat ko wy
/bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS lub ma te ma ty ka/)

 wy cho wa nie fizycz ne III spe cjal no ści: edu ka cja przy go do wa,
wy cho wa nie fizycz ne w szko łach spe cjal nych i in te gra cyj nych (P
lub R – język pol ski, język ob cy; R – przed miot do dat ko wy /bio lo gia,
che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS lub ma te ma ty ka/; uwa ga:
kan dy da ci po sia da jący kla sę spor to wą lub kla sę mi strzow ską w dys -
cy pli nach spor tu pro wa dzo nych przez Uczel nię /spe cja li za cje in struk -
tor skie i tre ner skie/ mo gą uzy skać do dat ko we punk ty kwa li fika cyj ne)

Wy dział Na uk o Zdro wiu
 die te ty ka III spe cjal no ści: die te ty ka spor to wa, die to pro filak -

ty ka i die to te ra pia (P lub R – język pol ski, język ob cy; R – przed -
miot do dat ko wy /bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS
lub ma te ma ty ka/)

 fizjo te ra pia M (P lub R – język pol ski, język ob cy; R – przed miot
do dat ko wy /bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS lub
ma te ma ty ka/)

Za miej sco wy Wy dział Kul tu ry Fi zycz nej 
w Go rzo wie Wiel ko pol skim
www.go rzow.awf.po znan.pl
 die te ty ka I spe cjal no ści: ży wie nie w spo rcie, die to te ra pia i die -

to pro filak ty ka (P lub R – język pol ski, język ob cy; R – przed miot do -
dat ko wy /bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS lub ma -
te ma ty ka/)

 fizjo te ra pia M (P lub R – język pol ski, język ob cy; R – przed miot
do dat ko wy /bio lo gia, che mia, fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS lub
ma te ma ty ka/)

a w f - y
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 wy cho wa nie fizycz ne III spe cjal no ści: na uczy ciel ska ze spe -
cja li za cja mi in struk tor ski mi, na uczy ciel skiej z bio lo gią (P lub R – ję-
zyk pol ski, język ob cy; R – przed miot do dat ko wy /bio lo gia, che mia,
fizy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS lub ma te ma ty ka/; uwa ga: kan dy da -
ci po sia da jący kla sę spor to wą lub kla sę mi strzow ską w dys cy pli nach
spor tu pro wa dzo nych przez Uczel nię /spe cja li za cje in struk tor skie
i tre ner skie/ mo gą uzy skać do dat ko we punk ty kwa li fika cyj ne)

Aka de mia Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go Jó ze fa 
Piłsud skie go w War sza wie

00-968 War sza wa, ul. Ma ry monc ka 34
tel. 22 834 04 31, fax 22 865 10 8

Ze spół ds. Re kru ta cji
tel. 22 834 76 67, 795 130 212
www.awf.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@awf.edu.pl

Fi lia w Bia łej Pod la skiej
21-500 Bia ła Pod la ska, ul. Aka de mic ka 2
tel. 83 342 88 22
www.awf -bp.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja.bp@awf.edu.pl

Uwa ga:
1. Wszy scy kan dy da ci przed sta wia ją za świad cze nie od le ka rza me dy cy -

ny pra cy o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do pod jęcia na uki
na wy bra nych kie run kach stu diów.

2. W przy pad ku uzy ska nia przez kil ku kan dy da tów jed na ko wej, końco -
wej licz by punk tów, o miej scu na li ście ran kin go wej de cy do wać będzie
licz ba punk tów:

– na kie run kach: wy cho wa nie fizycz ne, sport,
– z języ ka pol skie go,
– na kie run ku tu ry sty ka i re kre acja – z języ ka ob ce go no wo żyt ne go,
– na kie run ku: fizjo te ra pia, pie lęgniar stwo, te ra pia za jęcio wa w pierw -
szej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z języ ka ob ce go,
w dru giej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z języ ka pol -
skie go, a osta tecz nie lo so wa nie.

Wy dział Re ha bi li ta cji
 fizjo te ra pia M (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z części pi sem nej

eg za mi nu ma tu ral ne go; eg za min ze spraw no ści fizycz nej: pły wa nie
/50 m/ oraz bieg /ko bie ty – 800 m, mężczyźni – 1000 m/; w przy -
pad ku uzy ska nia przez kil ku kan dy da tów jed na ko wej, końco wej licz -
by punk tów o miej scu na li ście ran kin go wej de cy do wać będzie
w pierw szej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z ję-
zy ka ob ce go, w dru giej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta -
wo wej z języ ka pol skie go, a osta tecz nie lo so wa nie)

 pie lęgniar stwo III (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z części pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; an kie ta pre dys po zy cji oso bo wo ścio -
wych; w przy pad ku uzy ska nia przez kil ku kan dy da tów jed na ko wej,
końco wej licz by punk tów o miej scu na li ście ran kin go wej de cy do wać
będzie w pierw szej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej
z języ ka ob ce go, w dru giej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod -
sta wo wej z języ ka pol skie go, a osta tecz nie lo so wa nie)

 te ra pia za jęcio wa III (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z części
pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; w przy pad ku uzy ska nia przez kil -
ku kan dy da tów jed na ko wej, końco wej licz by punk tów o miej scu na li -
ście ran kin go wej de cy do wać będzie w pierw szej ko lej no ści wy nik z pi -
sem nej ma tu ry pod sta wo wej z języ ka ob ce go, w dru giej ko lej no ści
wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z języ ka pol skie go, a osta -
tecz nie lo so wa nie); 

Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go
 sport III spe cja li za cje in struk tor skie /możli we do wy bo ru 2022-

2023/: In struk tor re kre acji ru cho wej: fit ness – no wo cze sne for my
gim na sty ki, in struk tor spor tu: akro ba ty ka spor to wa, gim na sty ka
spor to wa, ju do, kick bo xing, ko szy ków ka, kul tu ry sty ka, lek ko atle ty -
ka, nar ciar stwo al pej skie, piłka nożna, piłka ręcz na, piłka siat ko wa,
pły wa nie, pod no sze nie cięża rów, snow bo ard, te nis, trój bój si ło wy, za -
pa sy, że glar stwo de sko we; in ne: gim na sty ka ko rek cyj na, me ne dżer
spor tu (język ob cy oraz dwa naj le piej zda ne przed mio ty z części pi -

Aka de mia Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go we Wro cła wiu

51-612 Wro cław, 
al. Igna ce go Ja na Pa de rew skie go 35
tel. 71 347 31 14, fax 71 347 31 81
Re kru ta cja: tel. 71 347 30 00
www.awf.wroc.pl

uwa ga: na wszyst kie kie run ki stu diów wy ma ga ne ak tu al ne za świad -
cze nie le ka rza me dy cy ny pra cy lub le ka rza upraw nio ne go do prze pro -
wa dze nia ba dań pro filak tycz nych (for mu larz skie ro wa nia do le ka rza
oraz druk za świad cze nia do po bra nia w ser wi sie IRK)

uwa ga: na wszyst kie kie run ki za między na ro do we cer ty fika ty języ ko -
we przy zna wa ne są punk ty do dat ko we, w przy pad ku I stop nia za cer -
ty fika ty na po zio mie B2, w przy pad ku stu diów II stop nia na po zio mie
C1; po nad to na stu diach I stop nia do dat ko we punk ty otrzy mu ją lau -
re aci i fina li ści olim piad a na kie run kach Sport i Wy cho wa nie Fi zycz ne
do dat ko we punk ty otrzy mu ją oso by po sia da jące I, mi strzow ską lub
mi strzow ską między na ro do wą kla sę spor to wą

uwa ga: re kru ta cja na wszyst kie kie run ki rów nież w języ ku an giel skim

Wy dział Fi zjo te ra pii
 fizjo te ra pia M, Mn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, fizy ka,

che mia, ma te ma ty ka)
 ko sme to lo gia III, IzIIz (je den przed miot spo śród: bio lo gia,

che mia, fizy ka, ma te ma ty ka)
 te ra pia za jęcio wa III, InIIn (je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fizy ka, ma te ma ty ka oraz dru gi przed miot spo śród:
wie dza o spo łe czeństwie, język pol ski, język ob cy)

Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu
 sport III, IzIIz spe cjal no ści: tre ner, me ne dżer spor tu (trzy

przed mio ty spo śród: język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka, fizy ka,
bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria)

 tu ry sty ka i re kre acja III, IzIIz (trzy przed mio ty spo śród:
język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia,
geo gra fia, hi sto ria)

 wy cho wa nie fizycz ne III, IzIIz (trzy przed mio ty spo śród:
język pol ski, język ob cy, ma te ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia,
geo gra fia, hi sto ria)

 ki ne zjo lo gia In (trzy przed mio ty spo śród: język pol ski, język ob cy,
ma te ma ty ka, fizy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria); stu dia
pro wa dzo ne w języ ku an giel skim

sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; eg za min ze spraw no ści fizycz nej: pły -
wa nie oraz jed na dys cy pli na do wy bo ru: gim na sty ka, lek ko atle ty ka,
spor to we gry ze spo ło we /jed na z czte rech do wy bo ru – ko szy ków ka,
piłka nożna, piłka ręcz na, piłka siat ko wa/; kry te rium do dat ko we – ję-
zyk pol ski)

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści 2022-2023 /możli we
do wy bo ru po i ro ku/: spe cjal ność tu ry sty ka: ob słu ga ru chu tu ry -
stycz ne go, ho te lar stwo, or ga ni za cja im prez tu ry stycz nych, od -
no wa psy cho so ma tycz na, tu ry sty ka kul tu ro wa; spe cjal ność re -
kre acja: fit ness – no wo cze sne for my gim na sty ki, nor dic wal king,
or ga ni za cja im prez re kre acyj nych, in struk tor out do or (trzy naj -
le piej zda ne przed mio ty z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 wy cho wa nie fizycz ne III, InIIn spe cja li za cje in struk tor -
skie /2022-2023/: in struk tor re kre acji ru cho wej: fit ness – no -
wo cze sne for my gim na sty ki; in struk tor spor tu: akro ba ty ka
spor to wa, gim na sty ka spor to wa, ju do, kick bo xing, ko szy ków -
ka, kul tu ry sty ka, lek ko atle ty ka, nar ciar stwo al pej skie, piłka
nożna, piłka ręcz na, piłka siat ko wa, pły wa nie, pod no sze nie cię-
ża rów, snow bo ard, te nis, trój bój si ło wy, za pa sy, że glar stwo de -
sko we; in ne: gim na sty ka ko rek cyj na, me ne dżer spor tu /tyl ko
na stu diach sta cjo nar nych/, piłka nożna, piłka ręcz na, piłka siat -
ko wa, pły wa nie, pod no sze nie cięża rów snow bo ard /tyl ko
na stu diach sta cjo nar nych/, te nis /tyl ko na stu diach sta cjo nar -
nych/, trój bój si ło wy, za pa sy, że glar stwo de sko we /tyl ko na stu -
diach sta cjo nar nych/; In ne: gim na sty ka ko rek cyj na, in te gra cja
sen so rycz na i ki ne zjo lo gia edu ka cyj na w wy cho wa niu fizycz -
nym, me ne dżer spor tu, pro mo cja zdro wia (język ob cy oraz dwa
naj le piej zda ne przed mio ty z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral -
ne go; eg za min ze spraw no ści fizycz nej: pły wa nie oraz dwie dys cy -
pli ny do wy bo ru: gim na sty ka, lek ko atle ty ka, spor to we gry ze spo -
ło we /jed na z czte rech do wy bo ru – ko szy ków ka, piłka nożna, piłka
ręcz na, piłka siat ko wa/; kry te rium do dat ko we – język pol ski) 

Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Zdro wia w Bia łej Pod la skiej
 fizjo te ra pia M spe cjal no ści: fizjo te ra pia w spo rcie i ak tyw no ści

fizycz nej, fizjo te ra pia pe dia trycz na i wie ku roz wo jo we go, fizjo -
te ra pia ge ria trycz na (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z części pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 ko sme to lo gia I spe cjal no ści: ko sme to lo gia sto so wa na lub pro -
dukt ko sme tycz ny; spe cja li za cje: pie lęgna cja stóp – pod sta wy po -
do lo gii, sty li za cja pa znok ci, mo de lo wa nie (trzy naj le piej zda ne
przed mio ty z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go); 

 sport I spe cjal ność spor ty wal ki: in struk tor z sa mo obro ny, tre -
ner przy go to wa nia mo to rycz ne go w spor tach wal ki, in struk tor
z MMA/ta ekwon do/za pa sów; spe cjal ność piłka nożna: in struk tor
piłki nożnej, tre ner piłki nożnej; spe cjal ność e -sport (trzy naj le -
piej zda ne przed mio ty z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 te ra pia za jęcio wa I 12 przed mio tów kie run ko wych roz sze rza -
jących spo śród na stępu jących: sport osób z nie pełno spraw no -
ścią, tu ry sty ka i re kre acja osób z nie pełno spraw no ścią, te ra pie
roz wi ja jące, gry i za ba wy te ra peu tycz ne, te ra pia ręki, te ra pia pla -
stycz na, pro te ty ka i or to te ty ka, wy ro by me dycz ne, cho re ote ra -
pia, mu zy ko te ra pia, ko mu ni ka cja al ter na tyw na i wspo ma ga jąca,
język mi go wy, te ra pia mo wy dzie ci, te ra pia mo wy do ro słych, ko -
rek cja i kom pen sa cja de fek tów cia ła, pro ces pie lęgna cji, ele men -
ty ki ne zy te ra pii, ele men ty fizy ko te ra pii i ma sa żu, hi po te ra pia, 
do go te ra pia, świa do mość cia ła, jo ga, dia gno za funk cjo nal na in dy -
wi du al na, dia gno sty ka funk cjo nal na ro dzin na i śro do wi sko wa, no -
wo cze sne tech no lo gie te ra pii za jęcio wej (trzy naj le piej zda ne
przed mio ty z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 tre ner per so nal ny I (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z części pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

 tu ry sty ka i re kre acja I spe cjal no ści: in struk tor re kre acji ru cho -
wej: fit ness no wo cze sne for my gim na stycz ne, pi la tes, fit ness ćwi -
cze nia si ło we, ki ne zy ge ron to pro filak ty ka, te ni sa, su rvi va lu, sa mo -
obro ny, nar ciar stwa zjaz do we go, wind sur fin gu /że glar stwa
de sko we go/, snow bor du; ho te lar stwo, event ma na ger TiR, pi lo -
taż wy cie czek (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z części pi sem nej
eg za mi nu ma tu ral ne go)

 wy cho wa nie fizycz ne III spe cjal ność wy cho wa nie fizycz ne
w służbach mun du ro wych; in struk tor spor tu: ko szy ków ki, piłki
ręcz nej, piłki siat ko wej, pły wa nia, kul tu ry sty ki, die te ty ki w spo -
rcie; in struk tor re kre acji ru cho wej: fit ness no wo cze sne for my
gim na stycz ne, pi la tes, fit ness ćwi cze nia si ło we, ki ne zy ge ron to pro -
filak ty ka, te ni sa, su rvi va lu, sa mo obro ny, nar ciar stwa zjaz do we go,
wind sur fin gu /że glar stwa de sko we go/, snow bo ar du; ko rek ty wa
i kom pen sa cja; spe cjal ność wy cho wa nie fizycz ne i ta niec (trzy naj -
le piej zda ne przed mio ty z części pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)

E E E 
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 za rządza nie III, InIIn spe cjal no ści: sys te my trans por to -
we i lo gi stycz ne, tu ry sty ka i ho te lar stwo, in for ma ty ka go spo -
dar cza, eko no mia me ne dżer ska (ma te ma ty ka P, język ob cy no -
wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski,
hisz pański, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty -
ka, fizy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

 za rządza nie InaIIna stu dia w języ ku an giel skim; spe cjal ność:
Ma ri ti me Eco no mics and Lo gi stics (szcze gó ło we in for ma cje do stęp -
ne na uczel ni)

Politechnika Mor ska
w Szcze ci nie

70-500 Szcze cin, ul. Wa ły Chro bre go 1-2
tel. 91 48 09 400 – Cen tra la
www.pm.szcze cin.pl
www.re kru ta cja.pm.szcze cin.pl
e -ma il: pm@pm.szcze cin.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne:
1. Kry te rium re kru ta cyj nym dla stu diów I stop nia są:
– wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z części pi sem nej z przed mio tów: ma -

te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka
i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R; 

– dla kie run ku Za rządza nie: ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P,
WOS R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R 

– eg za min lub eg za mi ny po twier dza jące kwa li fika cje w za wo dzie na ucza -
nym na po zio mie tech ni ka.

2. Do dat ko we for my re kru ta cji obo wiązu ją kan dy da tów ubie ga jących się
o przy jęcie na stu dia na kie run ku na wi ga cja, że glu ga śród lądo wa, me -
cha ni ka i bu do wa ma szyn oraz me cha tro ni ka (kie run ki ob jęte Kon -
wen cją STCW – pra ca we flo cie han dlo wej na sta no wi skach oficer -
skich): 

• spełnie nie wy ma gań do uzy ska nia, bądź po sia da nie ważne go między -
na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza (kan dy da ci, któ rzy go nie
po sia da ją, będą skie ro wa ni w trak cie po stępo wa nia re kru ta cyj ne go
na obo wiąz ko we ba da nia le kar skie);

• prak ty ka przy go to waw cza w okre sie wa ka cji – od by wa się w Ośrod ku Szko -
le nio wym Ra tow nic twa Mor skie go Po li tech ni ki Mor skiej w Szcze ci nie.

• w przy pad ku stu diów pro wa dzo nych w języ ku an giel skim kan dy da tów obo -
wiązu je test z języ ka an giel skie go. Z te stu są zwol nie ni kan dy da ci, któ rzy:
• przed ło ży li cer ty fikat – Cam brid ge First Cer ti fica te lub rów no ważny,
• ukończy li szko łę śred nią, w któ rej języ kiem wy kła do wym był język

an giel ski,
• ukończy li in ne stu dia pro wa dzo ne w języ ku an giel skim,
• zda li język an giel ski w trak cie eg za mi nu doj rza ło ści na po zio mie roz -

sze rzo nym,
• po sia da ją oce nę co naj mniej do brą uzy ska ną na eg za mi nie końco -

wym z języ ka an giel skie go w ra mach stu diów ukończo nych na te ry -
to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, oraz kan dy da ci, dla któ rych język
an giel ski jest języ kiem oj czy stym.

Szcze gó ły do ty czące re kru ta cji do Po li tech ni ki Mor skiej w Szcze ci -
nie oraz spe cjal no ści na po szcze gól nych kie run kach stu diów są
do stęp ne na stro nie www.re kru ta cja.pm.szcze cin.pl

Wy dział In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji
 in for ma ty ka I, In spe cjal no ści: in for ma ty ka mor ska, pro gra -

mo wa nie sys te mów in for ma tycz nych, pro gra mo wa nie sys te -
mów mul ti me dial nych (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy
P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for -
ma ty ka R, ma te ma ty ka R)

 te le in for ma ty ka I spe cjal no ści: eks plo ata cja sys te mów łącz no -
ści, pro jek to wa nie sys te mów łącz no ści (ma te ma ty ka P, język pol -
ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo -
gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R)

Wy dział In ży nie ryj no -Eko no micz ny Trans por tu
 lo gi sty ka I, In spe cjal no ści: lo gi sty ka przed siębiorstw, lo gi sty -

ka i za rządza nie w eu ro pej skim sys te mie trans por to wym, lo -
gi sty ka tu ry sty ki wod nej, lo gi sty ka me tro po li tal na (ma te ma ty -
ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka
i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R)

 trans port III, InIIn spe cjal no ści: eks plo ata cja por tów i flo -
ty mor skiej, że glu ga śród lądo wa, lo gi sty ka trans por tu zin te -
gro wa ne go, eks plo ata cja ter mi na li kon te ne ro wych (ma te ma -

 elek tro tech ni ka InIIn spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka okrę-
to wa /spec. lądo wa/, kom pu te ro we sys te my ste ro wa nia /spec.
lądo wa/ (ma te ma ty ka P, język ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an -
giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, che mia,
geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

 in for ma ty ka I spe cjal no ści: apli ka cje In ter ne tu rze czy, apli ka cje
in ter ne to we i mo bil ne (ma te ma ty ka P, język ob cy no wo żyt ny P i R
/do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pański, wło -
ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka z astro -
no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

Wy dział Me cha nicz ny
www.wm.umg.edu.pl
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III spe cjal no ści: eks plo ata cja

si łow ni okręto wych i obiek tów oce ano tech nicz nych /spec. mor -
ska/, eks plo ata cja si łow ni okręto wych i obiek tów oce ano tech -
nicz nych /spec. mor ska, płat na, re ali zo wa na w języ ku an giel skim/,
tech no lo gia re mon tów urządzeń okręto wych i por to wych /spec.
lądo wa/, in ży nie ria eks plo ata cji in sta la cji /spec. lądo wa/, in ży nie -
ria pro duk cji /spec. lądo wa/ (ma te ma ty ka P, język ob cy no wo żyt ny
P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pański,
wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka
z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn spe cjal no ści: eks plo ata -
cja si łow ni okręto wych i obiek tów oce ano tech nicz nych /spec.
mor ska/, eks plo ata cja si łow ni okręto wych i obiek tów oce ano -
tech nicz nych /spec. mor ska, płat na, re ali zo wa na w języ ku an giel -
skim/, tech no lo gia re mon tów urządzeń okręto wych i por to wych
/spec. lądo wa/, in ży nie ria eks plo ata cji in sta la cji /spec. lądo wa/, in -
ży nie ria pro duk cji /spec. lądo wa/ (ma te ma ty ka P, język ob cy no -
wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski,
hisz pański, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka,
fizy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

Wy dział Na wi ga cyj ny
www.wn.umg.edu.pl
 na wi ga cja III spe cjal ność: trans port mor ski (ma te ma ty ka P, ję-

zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu -
ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród:
ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in -
for ma ty ka)

 na wi ga cja InII spe cjal ność: trans port mor ski (ma te ma ty ka P,
język ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu -
ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród:
ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in -
for ma ty ka)

 trans port IIIn, InIIn spe cjal no ści: trans port i lo gi sty ka, eks -
plo ata cja sys te mów trans por to wych (ma te ma ty ka P, język ob cy
no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski,
hisz pański, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka,
fizy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

Wy dział Za rządza nia i Na uk o Ja ko ści
www.wznj.umg.edu.pl
 na uki o ja ko ści III, InIIn spe cjal no ści: me ne dżer pro duk -

tu, za rządza nie ja ko ścią to wa rów, usłu gi ży wie nio we i die te -
ty ka (ma te ma ty ka P, język ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an -
giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, che mia,
geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

Uczelnie mor skie to pu blicz ne uczel nie tech nicz ne nad zo ro wa ne przez 
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry. Te spe cja li stycz ne, re sor to we szko ły kształcą
ka dry dla po trzeb go spo dar ki mor skiej Pol ski i Unii Eu ro pej skiej.

uczelnie
MORSKIE

Uni wer sy tet Mor ski
w Gdy ni

81-225 Gdy nia, ul. Mor ska 81-87
www.umg.edu.pl
e -ma il: pro mo cja@umg.edu.pl

Ogól ne za sa dy przy jęć na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar -
ne I stop nia:    
• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma ty ki na po zio mie

pod sta wo wym;
• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z wy bra ne go przez kan dy da -

ta przed mio tu spo śród ma te ma ty ki, fizy ki z astro no mią, che mii, geo -
gra fii, bio lo gii lub in for ma ty ki zda wa ne go na po zio mie roz sze rzo nym;

• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z języ ka ob ce go no wo żyt ne -
go (an giel ski lub nie miec ki lub fran cu ski lub ro syj ski lub wło ski lub hisz -
pański) na po zio mie pod sta wo wym;

• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z języ ka ob ce go no wo żyt ne -
go (an giel ski lub nie miec ki lub fran cu ski lub ro syj ski lub wło ski lub hisz -
pański) na po zio mie roz sze rzo nym.

UWAGA:
• Mor skie świa dec two zdro wia*) – tyl ko na spe cjal ność mor ską na Wy -

dział Na wi ga cyj ny.
• Kan dy da ci na Wy dział Me cha nicz ny obo wiąz ko wo do star cza ją za -
świad cze nie le kar skie wy sta wio ne przez le ka rza me dy cy ny pra cy, któ -
re upraw nia do stu dio wa nia (w tym od by wa nia prak tyk*) – kan dy da ci
na stu dia I stop nia.

• Kse ro ko pię ważnej książecz ki zdro wia do ce lów sa ni tar no -epi de mio -
lo gicz nych (ory gi nał do wglądu) lub ory gi nał ważne go orze cze nia le -
kar skie go do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych *) – tyl ko na kie ru -
nek Na uki o Ja ko ści. 

• Kosz ty ba dań le kar skich po trzeb nych do uzy ska nia mor skie go świa -
dec twa zdro wia, uzy ska nie książecz ki zdro wia i orze cze nia dla ce lów
sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych, za świad cze nia od le ka rza me dy cy ny
pra cy po kry wa ją kan dy da ci. 

*) do star cza ne w ter mi nie usta lo nym przez dzie ka na wy dzia łu.

Wy dział Elek trycz ny
www.we.umg.edu.pl
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III spe cjal no ści: elek tro ni ka

mor ska /spec. mor ska/, sys te my i sie ci te le in for ma tycz ne /spec.
lądo wa/ (ma te ma ty ka P, język ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an -
giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, che mia,
geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja InIIn spe cjal no ści: elek tro -
ni ka mor ska /spec. mor ska/, sys te my i sie ci te le in for ma tycz ne
/spec. lądo wa/ (ma te ma ty ka P, język ob cy no wo żyt ny P i R / do wy -
bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz
je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, che -
mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)

 elek tro tech ni ka III spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka okręto -
wa /spec. mor ska/, kom pu te ro we sys te my ste ro wa nia /spec. lą-
do wa/ (ma te ma ty ka P, język ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an -
giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pański, wło ski/ oraz je den
przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fizy ka z astro no mią, che mia,
geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka)
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ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka
i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R)

 za rządza nie I, In spe cjal no ści: za rządza nie bez pie czeństwem
or ga ni za cji, za rządza nie za so ba mi ludz ki mi, or ga ni za cja i za rzą-
dza nie w go spo dar ce mor skiej (ma te ma ty ka P, język pol ski P, ję-
zyk ob cy P, wie dza o spo łe czeństwie R, geo gra fia R, in for ma ty ka
R, ma te ma ty ka R)

 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn spe cjal no -
ści: za rządza nie ja ko ścią w pro duk cji i usłu gach, za rządza nie
in no wa cja mi w pro duk cji i usłu gach, za rządza nie prze my sło -
wy mi sys te ma mi ener ge tycz ny mi (ma te ma ty ka P, język pol ski P,
język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra -
fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R)

Wy dział Me cha nicz ny
 in ży nie ria eks plo ata cji I spe cjal no ści: po jaz dy jed no śla do we,

hy bry do we ukła dy na pędo we, sil ni ki spa li no we ma łych mo cy
(ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fi-
zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R)

 in ży nie ria prze my sło wa i mor skie elek trow nie wia tro -
we I spe cjal no ści: eks plo ata cja si łow ni wia tro wych, dia gno sty ka
sys te mów prze my sło wych (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob -
cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for -
ma ty ka R, ma te ma ty ka R)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III spe cjal no ści: eks plo ata cja
si łow ni okręto wych /kie run ki dy plo mo wa nia: ukła dy na pędo we
z sil ni ka mi tło ko wy mi, na pędy tur bi no we, eks plo ata cja zbior ni -
kow ców i che mi ka liow ców, eks plo ata cja ga zow ców, kom pu te -
ro we sys te my ste ro wa nia si łow nią okręto wą/, dia gno sty ka i re -
mon ty ma szyn i urządzeń okręto wych, eks plo ata cja si łow ni
okręto wych i jach tów mo to ro wych, tech ni ki chłod ni cze i kli ma -
ty za cja, tech ni ki i tech no lo gie re cy klin gu dia gno sty ka i re mon ty
si łow ni wia tro wych (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che -
mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R,
ma te ma ty ka R; wy ma ga nia do dat ko we: po sia da nie ważne go między -
na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da -
nia le kar skie w trak cie po stępo wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie
prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn spe cjal ność: eks plo ata -
cja si łow ni okręto wych; kie run ki dy plo mo wa nia: ukła dy na pędo -
we z sil ni ka mi tło ko wy mi, na pędy tur bi no we, eks plo ata cja zbior -
ni kow ców i che mi ka liow ców, eks plo ata cja ga zow ców,
kom pu te ro we sys te my ste ro wa nia si łow nią okręto wą (ma te ma -
ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro -
no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R; wy ma ga nia do -
dat ko we: po sia da nie ważne go między na ro do we go świa dec twa
zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po -
stępo wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie prak ty ki przy go to waw -
czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa stu dia w języ ku an giel -
skim; spe cjal ność: eks plo ata cja si łow ni okręto wych (ma te ma ty -
ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro -
no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R; obo wiązu je test
z języ ka an giel skie go; z te stu są zwol nie ni kan dy da ci, dla któ rych an -
giel ski jest języ kiem oj czy stym, któ rzy przed ło ży li cer ty fikat Cam -
brid ge First Cer ti fica te, ukończy li stu dia I st. w języ ku an giel skim,
po sia da ją oce nę co naj mniej do brą uzy ska ną na eg za mi nie końco -
wym z języ ka an giel skie go w ra mach stu diów I st.)

Wy dział Me cha tro ni ki i Elek tro tech ni ki
 au to ma ty ka i ro bo ty ka I, In – stu dia in ży nier skie; mo du ły:

au to ma ty ka, ro bo ty ka (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy
P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, 
in formatyka R, matematyka R)

 me cha tro ni ka I, In spe cjal no ści: me cha tro ni ka i elek tro tech -
ni ka prze my sło wa, eks plo ata cja sys te mów elek tro ener ge tycz -
nych (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka
R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma -
ty ka R; wy ma ga nia do dat ko we: po sia da nie ważne go między na ro -
do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia
le kar skie w trak cie po stępo wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie
prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/)

Wy dział Na wi ga cyj ny
 geo de zja i kar to gra fia I, In spe cjal ność: geo in for ma ty ka, hy -

dro gra fia (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R,
fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma -
te ma ty ka R)

 że glu ga śród lądo wa I spe cjal no ści: eks plo ata cja jed no stek mor -
skich i śród lądo wych, za rządza nie w że glu dze śród lądo wej (ma -
te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka
i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R; wy ma -
ga nia do dat ko we: po sia da nie ważne go między na ro do we go świa dec -
twa zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak -
cie po stępo wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie prak ty ki
przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/)

 Na vi ga tion Ia stu dia w języ ku an giel skim; spe cjal ność: trans port
mor ski (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka
R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty -
ka R; wy ma ga nia do dat ko we: po sia da nie ważne go między na ro do we -
go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar -
skie w trak cie po stępo wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie prak ty ki
przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/; obo wiązu je
test z języ ka an giel skie go; z te stu są zwol nie ni kan dy da ci, dla któ -
rych an giel ski jest języ kiem oj czy stym, któ rzy przed ło ży li cer ty fikat
Cam brid ge First Cer ti fica te, ukończy li stu dia I st. w języ ku an giel -
skim, po sia da ją oce nę co naj mniej do brą uzy ska ną na eg za mi nie koń-
co wym z języ ka an giel skie go w ra mach stu diów I st.)

 na wi ga cja III spe cjal no ści: trans port mor ski, po ło wy mor skie,
in ży nie ria ru chu mor skie go, po mia ry hy dro gra ficz ne i ozna ko wa -
nie na wi ga cyj ne, ra tow nic two, mor skie sys te my in for ma tycz ne,
eks plo ata cja jed no stek pły wa jących of fsho re, trans port mor ski
i śród lądo wy, gór nic two mor skie, że glar stwo mor skie (ma te ma -
ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro -
no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R; wy ma ga nia do -
dat ko we: po sia da nie ważne go między na ro do we go świa dec twa
zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po -
stępo wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie prak ty ki przy go to waw -
czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/)

 na wi ga cja InIIn spe cjal ność: trans port mor ski (ma te ma ty ka P,
język pol ski P, język ob cy P, che mia R, fizy ka R lub fizy ka i astro no -
mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R, wy ma ga nia do -
dat ko we: po sia da nie ważne go między na ro do we go świa dec twa zdro -
wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie
po stępo wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie prak ty ki przy go to waw -
czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/)

 oce ano tech ni ka – bu do wa jach tów i okrętów III spe cjal -
no ści: pro jek to wa nie i bu do wa okrętów, pro jek to wa nie i bu do -
wa jach tów (ma te ma ty ka P, język pol ski P, język ob cy P, che mia R,
fizy ka R lub fizy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te -
ma ty ka R)
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Lot ni cza Aka de mia 
Woj sko wa w Dęblinie

08-521 Dęblin
ul. Dy wi zjo nu 303 nr 35
www.law.mil.pl

Biu ro Re kru ta cji
tel. 261 517 733 
e -ma il: re kru ta cja@law.mil.pl

www.fa ce bo ok.com/law de blin
www.in sta gram.com/law_de blin
www.youtu be.com/c/LAWDeblin

REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE
Stu dia woj sko we są prze zna czo ne dla kan dy da tów na żołnie rzy za wo do -
wych. Ab sol went stu diów pro mo wa ny jest na pierw szy sto pień oficer ski
– pod po rucz ni ka.
KROK 1 – Zło że nie do ku men tów
– re je stra cja w sys te mie IRK: irk.law.mil.pl
– zło że nie wnio sku do Rek to ra -Ko men dan ta LAW o po wo ła nie do
służby kan dy dac kiej wraz z kwe stio na riu szem oso bo wym
KROK 2 – Ba da nia le kar skie
Etap I
• Ba da nia psy cho lo gicz ne re ali zo wa ne w woj sko wych pra cow niach psy -

cho lo gicz nych 
Etap II
• Ba da nia od by wa ją się w Woj sko wej Ko mi sji Lot ni czo -Le kar skiej

w War sza wie. W gru pie oso bo wej pi lo tów trwa ją 5 dni oraz 3 dni
na spe cjal no ści na ziem ne; za kończo ne są okre śle niem zdol no ści do za -
wo do wej służby woj sko wej oraz ka te go rii zdro wia w wy bra nej spe cjal -
no ści woj sko wej. 

• Ba da nia są bez płat ne!
KROK 3 – Ana li za wy ni ków 
• ana li za wy ni ków ze świa dec twa doj rza ło ści: ma te ma ty ka, fizy ka, ję-

zyk an giel ski,
• test zna jo mo ści języ ka an giel skie go, je że li nie był przed mio tem eg za -

mi nu ma tu ral ne go.
KROK 4 – Eg za min ze spraw no ści fizycz nej 
Ko bie ty: zwis na giętych ra mio nach, bieg zyg za kiem (ko per ta),bieg 800 m 
Mężczyźni: pod ciąga nie na drążku, bieg wa ha dło wy 10 x 10 m,
bieg 1000 m
KROK 5 – Roz mo wa kwa li fika cyj na
• pod czas roz mo wy spraw dza my ogól ny za kres wie dzy o lot nic twie oraz

pre dys po zy cje do pełnie nia służby woj sko wej,
• do dat ko we punk ty można uzy skać m.in. za li cen cję pi lo ta, sko ki ze

spa do chro nu, ukończe nie li ceum lot ni cze go czy kla sy o pro filu mun -
du ro wym.

KROK 6 – Szko le nie spraw dza jące do pełnie nia służby na sta no -
wi skach pi lo tów 
• szko le nie spraw dza jące prze zna czo ne jest wy łącz nie dla kan dy da tów

ubie ga jących się o przy jęcie na spe cjal ność woj sko wą w gru pie oso -
bo wej pi lo tów i pro wa dzo ne jest na urządze niu sy mu la cji lo tu „Se lek -
cjo ner”

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE
Wa run ki przy jęcia na stu dia w Lot ni czej Aka de mii Woj sko wej: 
• za ło że nie kon ta w In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów (IRK);
• wy pełnie nie wszyst kich wy ma ga nych pól do ty czących da nych oso bo -

wych;
• do ko na nie wy bo ru kie run ku (lub kie run ków) stu diów;
• wpro wa dze nie wy ni ków ma tu ry na kon cie w IRK nie zwłocz nie po ich

otrzy ma niu;
• do ko na nie opła ty re kru ta cyj nej;
• do star cze nie w wy zna czo nym ter mi nie kom ple tu wy ma ga nych do ku -

men tów (po otrzy ma niu in for ma cji o wstęp nym za kwa li fiko wa niu
na wy bra ny kie ru nek).

Stu dia cy wil ne
 bez pie czeństwo na ro do we III spe cjal no ści: ochro na por tu

lot ni cze go, za rządza nie bez pie czeństwem w lot nic twie, za rzą-
dza nie kry zy so we, bez pie czeństwo i ob słu ga pa sa że rów w trans -
por cie lot ni czym, bez pie czeństwo w trans por cie lot ni czym, cy -
ber bez pie czeństwo w lot nic twie, bez pie czeństwo por tów
lot ni czych, bez za ło go we stat ki po wietrz ne w no wo cze snych za -

Sys tem wyższe go szkol nic twa woj sko we go obej mu je pięć uczel ni woj sko wych,
sta no wiąc in te gral ną część po ten cja łu Sił Zbroj nych RP, a jed no cze śnie 
istot ny ele ment kra jo we go i eu ro pej skie go sys te mu edu ka cji i na uki.

Na czte rech z nich, tj. Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej, Aka de mii Wojsk Lądo wych, Aka de -
mii Ma ry nar ki Wo jen nej oraz Lot ni czej Aka de mii Woj sko wej pro wa dzo ne są stu dia cy wil ne i woj -
sko we. Na to miast Aka de mia Sztu ki Wo jen nej pro wa dzi stu dia dla stu den tów cy wil nych w ob -
sza rze bez pie czeństwa na ro do we go. 

Uczel nie woj sko we są pełno praw ny mi uczest ni ka mi po wszech ne go sys te mu szkol nic twa wyż-
sze go w Pol sce. Ich dzia łal ność jest zgod na z re gu ła mi obo wiązu jący mi po zo sta łe uczel nie w za -
kre sie kształce nia, do sko na le nia za wo do we go oraz ba dań na uko wych. 

Wy so ka po zy cja na ryn ku edu ka cyj nym i na uko wym, atrak cyj ność i ak tu al ność prze ka zy wa nej
wie dzy, pro wa dze nie uni kal nych w szkol nic twie wyższym kie run ków stu diów i spe cjal no ści,
w szcze gól no ści w ob sza rze bez pie czeństwa i obron no ści państwa oraz no wych tech no lo gii sta -
no wi o atu tach uczel ni woj sko wych. Na uwa gę za słu gu ją ta kie kie run ki jak: bez pie czeństwo na -
ro do we, au to ma ty ka i ro bo ty ka, bio go spo dar ka, bu dow nic two, che mia, do wo dze nie, geo de zja
i kar to gra fia, in for ma ty ka, in ży nie ria ko smicz na i sa te li tar na, kryp to lo gia i cy ber bez pie czeństwo,
lo gi sty ka, lot nic two i ko smo nau ty ka, obron ność, na wi ga cja, sys te my in for ma cyj ne w bez pie czeń-
stwie oraz woj sko w sys te mie służb pu blicz nych.

Uczel nie woj sko we re ali zu ją za da nia wy ni ka jące z po trzeb re sor tu obro ny na ro do wej w za -
kre sie kształce nia kan dy da tów na ofice rów i re ali za cji ba dań na uko wych, sta no wiąc tym sa mym
za ple cze SZ RP. Sta no wią jed no z ważniej szych ogniw kształto wa nia trans for ma cji Woj ska Pol -
skie go, trak to wa ne go tak że ja ko in te gral na skła do wa wojsk So ju szu Północ no atlan tyc kie go i waż-
ne go ele men tu dla re ali za cji Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeństwa i Obron no ści.

Pro wa dzo ne w ostat nich la tach re kru ta cje po twier dza ją, że uczel nie woj sko we są ce nio nym
miej scem stu dio wa nia i cie szą się nie słab nącym za in te re so wa niem. W uczel niach woj sko wych re -
ali zo wa ne są stu dia li cen cjac kie, in ży nier skie i ma gi ster skie oraz jed no li te stu dia ma gi ster skie (wy -
łącz nie dla kan dy da tów na żołnie rzy za wo do wych), stu dia po dy plo mo we i kur sy do kształca jące.

Stu dia woj sko we są prze zna czo ne dla kan dy da tów na żołnie rzy za wo do wych. Ab sol wen ci
po ukończe niu stu diów woj sko wych otrzy mu ją dwa dy plo my: ty tuł ma gi stra in ży nie ra oraz pa -
tent oficer ski i mia no wa nie na sto pień pod po rucz ni ka. Ma ją też za pew nio ną pra cę ja ko żołnie rze
za wo do wi.

Stu dia woj sko we to re ali za cja dwóch głów nych ele men tów pro gra mu. Je den to kształce nie
woj sko we, a dru gi re ali za cja pro gra mu wy bra ne go kie run ku stu diów. 

Stu den ci ma ją obo wiązek miesz kać na te re nie uczel ni, nie ma możli wo ści sa mo dziel ne go wy -
naj mo wa nia miesz ka nia pod czas stu diów woj sko wych. Jed nak za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie są
bez płat ne. Stu dent stu diów woj sko wych jest po wo ły wa ny do do bro wol nej służby woj sko wej,
a od dru gie go ro ku stu diów mo że być na swój wnio sek po wo ła ny do za wo do wej służby woj sko -
wej, tym sa mym – od pierw sze go dnia stu diów sta je się żołnie rzem w czyn nej służbie woj sko wej.

Za wy bo rem stu diów woj sko wych prze ma wia ją moc ne ar gu men ty:
• od 4560 zł mie sięcz nie na I ro ku – bez po dat ku – kwo ta ro śnie z ko lej nym ro kiem stu diów, osią-
gnięcia mi, stop nia mi woj sko wy mi • bez płat na na uka, za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie • Bez płat -
na opie ka me dycz na, bez płat ne umun du ro wa nie, książki i po mo ce na uko we • bez płat ny do stęp
do obiek tów, np. strzel ni ce, tre na że ry, sy mu la to ry, ba se ny, si łow nie • bez płat ny do stęp do spe cja -
li stycz nych szko leń i kur sów, np. pi lo ta, płe two nur ka, skocz ka spa do chro no we go, SERE • wy kształ-
ce nie nie do stęp ne na ryn ku cy wil nym, cer ty fika ty, na gro dy i sty pen dia za gra nicz ne • do stęp do pro -
gra mu Era smus+ • zniżka 78% na bi let PKP • 100% gwa ran cji za trud nie nia w woj sku.

uczelnie 
WOJSKOWE

u c z e l n i e  w o j s k o w e
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wo dach go spo dar ki, li der -przy wód ca za wo dów trud nych i nie -
bez piecz nych 

 lo gi sty ka III spe cjal no ści: lo gi sty ka lot nic twa, za rządza nie ob -
słu gą na lot ni sku, lo gi sty ka woj sko wa, trans port lot ni czy, sprzęt
woj sko wy

 lot nic two i ko smo nau ty ka III spe cjal no ści: pi lo taż stat ków
po wietrz nych, awio ni ka, bez za ło go we stat ki po wietrz ne, in ży -
nie ria lot ni cza 

 na wi ga cja III spe cjal no ści: eks plo ata cja in fra struk tu ry na wi ga -
cyj nej por tów lot ni czych, za rządza nie ru chem lot ni czym, glo bal -
ne sys te my na wi ga cji sa te li tar nej GNSS 

 trans port I spe cjal no ści: trans port po wietrz ny, trans port lot ni -
sko wy, trans port woj sko wy 

Stu dia woj sko we
 lo gi sty ka M sspe cjal ność ogól no lo gi stycz na (uwa ga: szcze gó ło we

in for ma cje w opi sie i bez po śred nio na uczel ni; 1. zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów; 2. ba da nia le kar skie; 3. kon kurs świa dectw: ma -
te ma ty ka, fizy ka, język an giel ski /test zna jo mo ści języ ka an giel skie -
go, je że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go/;
4. eg za min spraw no ści fizycz nej; 5. roz mo wa kwa li fika cyj na)

 lot nic two i ko smo nau ty ka M spe cjal no ści: pi lo taż stat ku po -
wietrz ne go /pi lot sa mo lo tu bo jo we go nad dźwięko we go, pi lot sa -
mo lo tu trans por to we go wie lo sil ni ko we go, pi lot śmi głow ca/, pi -
lot -ope ra tor bez za ło go wych stat ków po wietrz nych/ (uwa ga:
szcze gó ło we in for ma cje w opi sie i bez po śred nio na uczel ni; 1. zło że -
nie wy ma ga nych do ku men tów; 2. ba da nia le kar skie; 3. kon kurs świa -
dectw: ma te ma ty ka, fizy ka, język an giel ski /test zna jo mo ści języ ka
an giel skie go, je że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go/; 4.
eg za min spraw no ści fizycz nej; 5. roz mo wa kwa li fika cyj na; 6. szko le -
nie spraw dza jące do pełnie nia służby na sta no wi skach pi lo tów)

 na wi ga cja M spe cjal no ści: na wi ga tor na pro wa dza nia, na wi ga tor
stat ku po wietrz ne go, wy su nięty na wi ga tor na pro wa dza nia lot nic -
twa, iden ty fika cja bo jo wa, ruch lot ni czy (uwa ga: szcze gó ło we in -
for ma cje w opi sie i bez po śred nio na uczel ni; 1. zło że nie wy ma ga nych
do ku men tów; 2. ba da nia le kar skie; 3. kon kurs świa dectw: ma te ma -
ty ka, fizy ka, język an giel ski /test zna jo mo ści języ ka an giel skie go, je -
że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go/; 4. eg za min spraw -
no ści fizycz nej; 5. roz mo wa kwa li fika cyj na; 6. szko le nie spraw dza jące
do pełnie nia służby na sta no wi skach pi lo tów)

Aka de mia Ma ry nar ki 
Wo jen nej im. Bo ha te rów
We ster plat te w Gdy ni
 www.amw.gdy nia.pl

STUDIA WOJSKOWE:
Dział Pla no wa nia i Or ga ni za cji Kształce nia  
tel. 261 262 519, 261 262 590, 261 262 712
e -ma il: re kru ta cja@amw.gdy nia.pl

STUDIA CYWILNE:
tel. 261 262 923, 261 262 561
tel. 261 262 648, 261 262 812

Za sa dy re kru ta cji na stu dia woj sko we:
– kon kurs świa dectw doj rza ło ści: wy nik eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te -

ma ty ki i języ ka an giel skie go oraz do dat ko wo: in for ma ty ki, fizy ki i geo -
gra fii zda wa nych na po zio mie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym (wię-
cej punk tów za R),

– test spraw no ści fizycz nej – dwie dys cy pli ny spor to we – bieg wa ha dło -
wy 10 x1 0 i pod ciąga nie na drążku (mężczyźni) oraz bieg zyg za kiem
i zwis na ugiętych ra mio nach (ko bie ty),

– test z języ ka an giel skie go (opcja dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny
z te go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści),

– roz mo wa kwa li fika cyj na

 Ogól ne za sa dy re kru ta cji na stu dia cy wil ne:
 stu dia sta cjo nar ne:
– kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy ob li cza niu wskaźni ka re kru ta cyj -

ne go bie rze się pod uwa gę wy nik eg za mi nu ma tu ral ne go z wy ma ga -
ne go przed mio tu z po zio mu pod sta wo we go lub roz sze rzo ne go; wyż-
szy współczyn nik dla R.

stu dia nie sta cjo nar ne:
– wg ko lej no ści skła da nia do ku men tów, do wy czer pa nia li mi tu miejsc

Stu dia Woj sko we
 in for ma ty ka I (P lub R – ma te ma ty ka, język an giel ski, do dat ko wo

in for ma ty ka /więcej punk tów za R/; test spraw no ści fizycz nej; test
z języ ka an giel skie go /opcja dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te -
go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści/; roz mo wa kwa li fika cyj na)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn M spe cjal ność: eks plo ata cja si -
łow ni okręto wych (P lub R – ma te ma ty ka, język an giel ski, do dat -
ko wo fizy ka /więcej punk tów za R/; test spraw no ści fizycz nej; test
z języ ka an giel skie go /opcja dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te -
go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści/; roz mo wa kwa li fika cyj na)

 me cha tro ni ka M spe cjal no ści: pra ce pod wod ne, eks plo ata cja
sys te mów uzbro je nia mor skie go (P lub R – ma te ma ty ka, język an -
giel ski, do dat ko wo fizy ka /więcej punk tów za R/; test spraw no ści fi-
zycz nej; test z języ ka an giel skie go /opcja dla osób, któ re nie po sia -
da ją oce ny z te go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści/; roz mo wa
kwa li fika cyj na)

 na wi ga cja M spe cjal ność: eks plo ata cja okręto wych sys te mów
po kła do wych (P lub R – ma te ma ty ka, język an giel ski, do dat ko wo
geo gra fia /więcej punk tów za R/; test spraw no ści fizycz nej; test z ję-
zy ka an giel skie go /opcja dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go
przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści/; roz mo wa kwa li fika cyj na)

 sys te my in for ma cyj ne w bez pie czeństwie M spe cjal ność: cy -
ber bez pie czeństwo (P lub R – ma te ma ty ka, język an giel ski, do dat ko -
wo in for ma ty ka /więcej punk tów za R/; test spraw no ści fizycz nej; test
z języ ka an giel skie go /opcja dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go
przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści/; roz mo wa kwa li fika cyj na)

 lo gi sty ka M spe cjal no ści: ogól no lo gi stycz na, tech nicz na (P lub R
– ma te ma ty ka, język an giel ski, do dat ko wo in for ma ty ka /więcej punk -
tów za R/; test spraw no ści fizycz nej; test z języ ka an giel skie go /opcja
dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go przed mio tu na świa dec -
twie doj rza ło ści/; roz mo wa kwa li fika cyj na)

Wy dział Do wo dze nia i Ope ra cji Mor skich – Stu dia Cy wil ne
e -ma il: re kru ta cja.wdiom@amw.gdy nia.pl
 bez pie czeństwo na ro do we III spe cjal no ści: bez pie czeństwo

mor skie państwa, bez pie czeństwo pu blicz ne /spe cjal ność obej -
mu jąca pro gram szko le nia pod sta wo we go dla kan dy da tów
do służby w Po li cji/ (hi sto ria, geo gra fia, język an giel ski)

 bez pie czeństwo na ro do we InIIn (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 bez pie czeństwo w trans por cie, spe dy cji i lo gi sty ce I spe cjal -
no ści: bez pie czeństwo pro ce sów lo gi stycz nych i bez pie czeństwo
łańcu chów do staw (hi sto ria, geo gra fia, język an giel ski)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III spe cjal no ści: kry mi na li sty -
ka i de tek ty wi sty ka, za rządza nie kry zy so we, ad mi ni stra cja bez -
pie czeństwa i po rząd ku pu blicz ne go /spe cjal ność obej mu jąca pro -
gram szko le nia pod sta wo we go dla kan dy da tów do służby
w Po li cji/ (hi sto ria, geo gra fia, język an giel ski)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne InIIn (zło że nie wy ma ga nych
do ku men tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 sys te my in for ma cyj ne w bez pie czeństwie III spe cjal no ści:
ana li za da nych oraz cy ber bez pie czeństwo (hi sto ria, geo gra fia, ję-
zyk an giel ski)

Wy dział Me cha nicz no -Elek trycz ny – Stu dia Cy wil ne
e -ma il: re kru ta cja.wme@amw.gdy nia.pl
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka

okręto wa, in for ma ty ka sto so wa na (ma te ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny)

 au to ma ty ka i ro bo ty ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 in for ma ty ka I spe cjal no ści: pro gra mo wa nie apli ka cji użyt ko -
wych, pro gra mo wa nie ro bo tów mo bil nych, sie ci kom pu te ro we,
biz ne so we sys te my in for ma tycz ne (ma te ma ty ka, język ob cy no -
wo żyt ny)

 in for ma ty ka In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no -
ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III spe cjal no ści: eks plo ata cja
si łow ni okręto wych, in ży nier skie za sto so wa nie kom pu te rów
(ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 me cha tro ni ka III spe cjal no ści: in ży nie ria bez pie czeństwa tech -
nicz ne go, eks plo ata cja sys te mów me cha tro nicz nych, tech ni ki kom -
pu te ro we w me cha tro ni ce (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 me cha tro ni ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg
ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

Wy dział Na uk Hu ma ni stycz nych i Spo łecz nych – Stu dia Cy wil ne
e -ma il: wnhis@amw.gdy nia.pl 
 pe da go gi ka III spe cjal no ści: re so cja li za cja z wy cho wa niem

przez sport, pe da go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza z pe da go gi -
ką ro dzi ny (język pol ski, WOS, język ob cy no wo żyt ny)

 pe da go gi ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko -
lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (język pol ski,
WOS, język ob cy no wo żyt ny)

 sto sun ki między na ro do we III spe cjal ność: dy plo ma cja 
(hi sto ria, WOS al bo geo gra fia, język ob cy no wo żyt ny)

 woj sko w sys te mie służb pu blicz nych I, In spe cjal no ści: za -
rządza nie ka pi ta łem ludz kim w śro do wi sku woj sko wy, woj ska
obro ny te ry to rial nej, ad mi ni stra cja służb mun du ro wych (WOS,
hi sto ria, język ob cy no wo żyt ny)

 za rządza nie ka pi ta łem ludz kim I (język pol ski, WOS, język 
ob cy no wo żyt ny)

Wy dział Na wi ga cji i Uzbro je nia Okręto we go – Stu dia Cy wil ne
e -ma il: wniuo@amw.gdy nia.pl
 hy dro gra fia mor ska I (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny); uwa -

ga: stu dia między uczel nia ne; re kru ta cja re ali zo wa na tyl ko przez Uni -
wer sy tet Gdański

 geo de zja i kar to gra fia I (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)
 na wi ga cja III spe cjal no ści: hy dro gra fia i sys te my in for ma cji

prze strzen nej, na wi ga cja i za rządza nie bez pie czeństwem mor -
skim, nad zór i za go spo da ro wa nie prze strzen ne pol skich ob sza -
rów mor skich, na wi ga cyj na ob słu ga sek to ra of fsho re, eks plo ata -
cja stat ku mor skie go (ma te ma ty ka, język ob cy no wo żyt ny)

 na wi ga cja InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej -
no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

Aka de mia Sztu ki 
Wo jen nej w War sza wie

00-910 War sza wa, 
al. gen. A. Chru ście la 103

REKRUTACJA ON-LINE: re kru ta cja.aka de mia.mil.pl 
e -ma il: sup port@aka de mia.mil.pl
tel. 261 813 063

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE:
Stu dia I i II stop nia
tel. 261 813 137 lub 513 382 871
e -ma il: re kru ta cja.asz woj@aka de mia.mil.pl

DZIEKANAT
tel. 261 814 113 
www.woj sko -pol skie.pl/asz woj

uwa ga: pre zen to wa na ofer ta stu diów do ty czy re kru ta cji na rok aka -
de mic ki 2022-2023.
uwa ga: za sa dy przy jęć na stu dia na rok aka de mic ki 2023-2024 będą
do stęp ne bez po śred nio na stro nie uczel ni.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI: 
Re kru ta cja na stu dia od by wa się w sys te mie elek tro nicz nym 
re ka ru ta cja.aka de mia.mil.pl

Przy jęcie kan dy da tów na I rok sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych
oraz jed no li tych stu diów ma gi ster skich od by wa się na pod sta wie wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go, zaś kan dy da ci, któ rzy zda li eg za min doj -
rza ło ści, na pod sta wie wy ni ków te go eg za mi nu.

Stu dia I stop nia sta cjo nar ne, nie sta cjo nar ne, jed no li te stu dia 
ma gi ster skie
1. Wy ni ki lub oce na z języ ka ob ce go no wo żyt ne go.
2. Wy ni ki lub oce na z dwóch przed mio tów spo śród prze wi dzia nych w wa -

run kach re kru ta cji na okre ślo ny kie ru nek stu diów, któ re po sto sow -
nym prze li cze niu po zwo lą osiągnąć kan dy da to wi naj wyższą licz bę
punk tów.
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Przy go tuj:
1. Do wód oso bi sty.
2. Świa dec two doj rza ło ści lub ukończe nia szko ły śred niej.
3. Ak tu al ne ko lo ro we zdjęcie w for ma cie JPG, JPEG o wy mia rach 232x2 -

91 pik se li (+/-100 px) i roz dziel czo ści 300 dpi

 ad mi ni stra cja III, InIIn spe cjal no ści: no we tech no lo gie
w ad mi ni stra cji; ad mi ni stra cja woj sko wa; ad mi ni stra cja urzęd -
ni cza (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 bez pie czeństwo in for ma cyj ne i cy ber bez pie czeństwo
III, InIIn spe cjal no ści: za rządza nie bez pie czeństwem in -
for ma cyj nym; za rządza nie cy ber bez pie czeństwem (język ob cy
no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS,
ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 bez pie czeństwo między na ro do we i dy plo ma cja III,
InIIn spe cjal no ści: bez pie czeństwo ob sza ru eu ro azja tyc kie -
go; dy plo ma cja i ko mu ni ka cja po li tycz na; ana li ty ka i pro gno sty -
ka (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka)

 bez pie czeństwo na ro do we III, InIIn spe cjal no ści: obro -
na na ro do wa; bez pie czeństwo spo łecz ne; ana li ty ka i pro gno -
sty ka za gro żeń bez pie czeństwa (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka, język pol ski)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn spe cjal no ści:
bez pie czeństwo po wszech ne; bez pie czeństwo pu blicz ne; bez -
pie czeństwo kry zy so we (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -
mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty -
ka)

 do wo dze nie I, In spe cjal no ści: pla no wa nie i or ga ni za cja dzia -
łań wojsk obro ny te ry to rial nej; pra ca ana li tycz no -szta bo wa (ję-
zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, język pol ski)

 hi sto ria I spe cjal no ści: hi sto ria woj sko wa, hi sto ria służb spe cjal -
nych, ar chi wi sty ka (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, język pol -
ski)

 lo gi sty ka III, InIIn spe cjal no ści: lo gi sty ka w sy tu acjach
kry zy so wych; trans port; lo gi sty ka woj sko wa; ra chu nek eko -
no micz ny w lo gi sty ce; lo gi sty ka przed siębior stwa (język ob cy
no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka,
in for ma ty ka, WOS)

 lot nic two III, InIIn spe cjal no ści: or ga ni za cje lot ni cze; za -
rządza nie ru chem lot ni czym (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka, język pol ski)

 obron ność III, InIIn spe cjal ność: obro na te ry to rial na;
współcze sne kon flik ty zbroj ne (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa
przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka, język pol ski)

 pra wo M spe cjal no ści: pra wo bez pie czeństwa, pra wo cy ber -
prze strze ni i no wych tech no lo gii, pra wo woj sko we, pra wo lot -
ni cze i ko smicz ne (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 za rządza nie i do wo dze nie III, InIIn spe cjal no ści: za rzą-
dza nie i do wo dze nie w or ga ni za cji pu blicz nej; za rządza nie za -
so ba mi ludz ki mi; za rządza nie ja ko ścią; za rządza nie sys te ma mi
in for ma cyj ny mi (język ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS)

spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną, za któ -
re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści punk -
tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45
pkt., fizy ka lub geo gra fia – max 30 pkt., język an giel ski – max 20 pkt.,
język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re atem lub fina li stą
stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow -
nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran -
kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 in for ma ty ka M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do -
wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim – pod po rucz ni -
ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka -
ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści,
po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko -
mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, za li czy spraw -
dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną, za któ re uzy -
ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści punk tów
re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt.,
fizy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., język an giel ski – max 20 pkt.,
język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re atem lub fina li stą
stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow -
nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran -
kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 in ży nie ria bez pie czeństwa M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty -
tu łem za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim
– pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol -
skie, nie jest ka ra na sądow nie; ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa -
dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze -
ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne,
za li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną,
za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści
punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fizy ka – max 30 pkt., język an giel ski – max 20 pkt., ję-
zyk pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re atem lub fina li stą
stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow -
nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran -
kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 kryp to lo gia i cy ber bez pie czeństwo M jed no li te stu dia ma gi -
ster skie z ty tu łem za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem
oficer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa -
tel stwo pol skie, nie jest ka ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat, po -
sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną,
któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy -
cho lo gicz ne, za li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę
kwa li fika cyj ną, za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu
MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne:
ma te ma ty ka – max 45 pkt., fizy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., ję-
zyk an giel ski – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat
jest lau re atem lub fina li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur -
sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak -
sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 lo gi sty ka M pro fil prak tycz ny; jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty -
tu łem za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim
– pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol -
skie; nie jest ka ra na sądow nie; ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa -
dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze -
ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne,
za li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną,
za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści
punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fizy ka – max 30 pkt., język an giel ski – max 20 pkt., ję-
zyk pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re atem lub fina li stą
stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow -
nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran -
kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 lo gi sty ka eko no micz na M pro fil prak tycz ny; jed no li te stu dia ma -
gi ster skie z ty tu łem za wo do wym ma gi stra oraz stop niem oficer -
skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo
pol skie, nie jest ka ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat po sia da świa -
dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze -
ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne,
za li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną,
za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści
punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka
– max 45 pkt., geo gra fia lub hi sto ria, lub WOS – max 30 pkt., język
an giel ski – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest
lau re atem lub fina li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów
wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal -
ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

Woj sko wa Aka de mia
Tech nicz na im. Ja ro sła wa
Dąbrow skie go w War sza wie

00-908 War sza wa, ul. gen. Syl we stra Ka li skie go 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 156 
www.wat.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@wat.edu.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

• www. fa ce bo ok. com/WOJSKOWA. AKADEMIA. TECHNICZNA

• www. youtu be. com/user/UczelniaWAT

• twit ter. com/WAT_edu

• www. in sta gram. com/wat_edu 

In for ma cja o re kru ta cji: 
www.woj sko -pol skie.pl/wat/dla -kan dy da tow
Wir tu al ny Dzień Otwar ty On -li ne: 
www. youtu be.com/watch? v=tbBatX6BCFw

UWAGA: 

• Za sa dy mo gą ulec zmia nie po uka za niu się za rządz ania MON
– szcze gó ły będą pu bli ko wa ne na stro nie re kru ta cja.wat.edu.pl

• re je stra cja na stu dia woj sko we od 1 mar ca, zgod nie z ter mi nem
okre ślo nym przez MON

• in for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji na stu dia cy wil ne
znaj du ją się w dzia le UCZELNIE TECHNICZNE.

 bu dow nic two M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do -
wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim – pod po rucz ni ka
(stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra -
na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po -
sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje
le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, za li czy spraw dzian
spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną, za któ re uzy ska okre -
ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych;
przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fizy ka – max 30
pkt., język an giel ski – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan -
dy dat jest lau re atem lub fina li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon -
kur sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je
mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 che mia M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do wym ma -
gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla
oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na sądow nie, ma
ukończo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi-
zycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko -
we pra cow nie psy cho lo gicz ne, za li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej
oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną, za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym
za rządze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty
uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., che mia lub fizy ka – max 30
pkt., język an giel ski – max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan -
dy dat jest lau re atem lub fina li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon -
kur sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak -
sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja M jed no li te stu dia ma gi ster skie
z ty tu łem za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim
– pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol -
skie, nie jest ka ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa dec -
two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją
woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, za -
li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną,
za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści
punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fizy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., język an giel ski
– max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re -
atem lub fina li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie -
nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz -
bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 geo de zja i kar to gra fia M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem
za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim – pod -
po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie
jest ka ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj -
rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko -
we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, za li czy

u c z e l n i e  w o j s k o w e
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 lot nic two i ko smo nau ty ka M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty -
tu łem za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim
– pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol -
skie; nie jest ka ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat po sia da świa dec -
two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka -
ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne,
za li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną,
za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści
punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka
– max 45 pkt., fizy ka – max 30 pkt., język an giel ski – max 20 pkt., ję-
zyk pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re atem lub fina li stą
stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow -
nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran -
kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn M jed no li te stu dia ma gi ster skie
z ty tu łem za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer -
skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo
pol skie, nie jest ka ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa -
dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze -
ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz -
ne, za li czy spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę
kwa li fika cyj ną, za któ re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu
MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne:
ma te ma ty ka – max 45 pkt., fizy ka – max 30 pkt., język an giel ski
– max 20 pkt., język pol ski – max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re -
atem lub fina li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy -
mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal -
ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)

 me cha tro ni ka M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo -
do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem oficer skim – pod po rucz -
ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest
ka ra na sądow nie, ma ukończo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza -
ło ści, po sia da zdol ność fizycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko -
we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, za li czy
spraw dzian spraw no ści fizycz nej oraz roz mo wę kwa li fika cyj ną, za któ -
re uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rządze niu MON war to ści punk -
tów re kru ta cyj nych; przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45
pkt., fizy ka – max 30 pkt., język an giel ski – max 20 pkt., język pol ski
– max 5 pkt.; je że li kan dy dat jest lau re atem lub fina li stą stop nia cen -
tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa -
le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych
za świa dec two doj rza ło ści)

Aka de mia Wojsk Lądo wych
imie nia ge ne ra ła Ta de usza
Ko ściusz ki we Wro cła wiu

51-147 Wro cław
ul. Czaj kow skie go 109

Kan ce la ria: tel. 261 658 134, fax 261 658 425
Od dział Ko or dy na cji Kształce nia i Szko le nia: tel. 261 658 162
Sek cja Re kru ta cji: tel. 261 658 576, tel./fax 261 658 151
Oficer pra so wy: tel. 261 658 042
www.woj sko -pol skie.pl/awl
www.fa ce bo ok.com/AWLWROC 
e -ma il: re kru ta cja@awl.edu.pl, re kru ta cja2@awl.edu.pl

O przy jęcie na stu dia sta cjo nar ne dla kan dy da tów na żołnie -
rzy za wo do wych w AWL mo że ubie gać się kan dy dat/ka, któ -
ry/a jest:
– oso bą nie ka ra na sądow nie, 
– oso bą po sia da jąca oby wa tel stwo pol skie, 
– oso bą po sia da jąca zdol ność fizycz ną i psy chicz ną do za wo do wej służ-

by woj sko wej, 
– oso bą w wie ku co naj mniej 18 lat, w dniu po wo ła nia do służby kan dy -

dac kiej, 
– oso bą po sia da jąca do ku men ty upraw nia jące do ubie ga nia się o przy ję-

cie na stu dia, np. świa dec two doj rza ło ści. 

PROCES REKRUTACYJNY: 
– do ko naj re je stra cji elek tro nicz nej na stro nie in ter ne to wej AWL. Do -

stęp do sys te mu IRKa znaj du je się w za kład ce DLA KANDYDATA.
(www. woj sko -pol skie. pl/awl/re je stra cja -on li ne)

– do starcz do Aka de mii (oso bi ście lub za po śred nic twem pocz ty): 

• wnio sek do Rek to ra -Ko men dan ta o przy jęcie na stu dia, wraz z kwe -
stio na riu szem o po wo ła nie do służby kan dy dac kiej (do wy dru ko wa nia
po re je stra cji elek tro nicz nej),

• kse ro ko pię świa dec twa doj rza ło ści, je śli wy da ne zo sta ło przed ro kiem
ubie ga nia się o po wo ła nie do służby kan dy dac kiej,

• ży cio rys,

• od pis skró co ny ak tu uro dze nia (kse ro ko pia).

uwa ga: ter min skła da nia wy ma ga nych do ku men tów okre śla za rzą-
dze nie mi ni stra obro ny na ro do wej w spra wie usta le nia wa run ków
i try bu re kru ta cji na stu dia dla kan dy da tów na żołnie rzy za wo do wych
do uczel ni woj sko wych w da nym ro ku aka de mic kim. 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE: 
1. W dniu sta wien nic twa na eg za min kan dy da ci skła da ją: 

• ko pię świa dec twa doj rza ło ści – ory gi nał, od pis lub kse ro ko pię po świad czo -
ną no ta rial nie – do wglądu, ce lem po świad cze nia ko pii przez uczel nię,

• in for ma cję o oso bie z Kra jo we go Re je stru Kar ne go lub elek tro nicz ne
za świad cze nie z KRK w for ma cie XML wy dru ko wa ne i za pi sa ne na in -
for ma tycz nym no śni ku da nych, wy sta wio ną z da tą nie wcze śniej szą
niż 30 dni przed eg za mi nem wstęp nym,

• po twier dze nie do ko na nia opła ty re kru ta cyj nej,

• za świad cze nie le kar skie o zdol no ści do przy stąpie nia do eg za mi nu
spraw no ścio we go wy da ne nie wcze śniej niż 14 dni przed ter mi nem
eg za mi nu wstęp ne go,

• in ne po twier dze nia kwa li fika cji i umie jęt no ści.
2. test zna jo mo ści języ ka an giel skie go (je że li nie był przed mio tem

eg za mi nu ma tu ral ne go): po ziom B1 z ele men ta mi B2
3. spraw dzian spraw no ści fizycz nej – kon ku ren cje, spraw dza ne pod -

czas spraw dzia nu spraw no ści fizycz nej okre śla za rządze nie Mi ni stra
Obro ny Na ro do wej w spra wie usta le nia wa run ków i try bu re kru ta cji
na stu dia dla kan dy da tów na żołnie rzy za wo do wych do uczel ni woj -
sko wych w da nym ro ku aka de mic kim. 

4. roz mo wa kwa li fika cyj na – oce nia pre dys po zy cje do pełnie nia za -
wo do wej służby woj sko wej w da nym kor pu sie oso bo wym (gru pie oso -
bo wej) oraz mo ty wa cję do pełnie nia za wo do wej służby woj sko wej;
do roz mo wy kwa li fika cyj nej przy stępu ją tyl ko kan dy da ci, któ rzy osią-
gnęli wy ma ga ną mi ni mal ną licz bę punk tów re kru ta cyj nych ze zna jo -
mo ści języ ka an giel skie go oraz spraw dzia nu spraw no ści fizycz nej. 

Szcze gó ły do ty czące pro ce su re kru ta cyj ne go na stu dia woj sko we
znaj du ją się w Za rządze niu Mi ni stra Obro ny Na ro do wej w spra wie
wa run ków i try bu re kru ta cji na stu dia kan dy da tów na żołnie rzy za wo -
do wych do uczel ni woj sko wych, a tak że w sek cji DLA KANDYDATA
na stro nie www AWL – www.woj sko -pol skie.pl/awl/stu dia -woj -
sko we/ 

Uwa ga: 

• Stu den ci woj sko wi (pod cho rążo wie) AWL w trak cie trwa nia stu diów
otrzy mu ją bez płat ne za kwa te ro wa nie, wy ży wie nie, umun du ro wa nie,
spe cja li stycz ne opo rządze nie woj sko we oraz upo sa że nie mie sięcz ne
(żołd), któ re wy no si oko ło 4560zł. Po nad to Aka de mia za pew nia kom -
plet ne wy po sa że nie w pod ręcz ni ki, opie kę le kar ską, a tak że możli -
wość ko rzy sta nia z obiek tów spor to wo -re kre acyj nych.

• Ab sol went stu diów woj sko wych w AWL otrzy mu je: pierw szy sto pień ofi-
cer ski – pod po rucz ni ka, dy plom z ty tu łem za wo do wym ma gi stra, świa -
dec two zna jo mo ści języ ka an giel skie go (wg STANAG 6001) oraz in ne
świa dec twa i upraw nie nia nie zbęd ne do wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ-
bo wych; na stęp nie kie ro wa ny jest bez po śred nio do miej sca pełnie nia
służby na pierw sze sta no wi sko służbo we – do wód cy plu to nu.

Stu dia Cy wil ne
 bez pie czeństwo na ro do we III
 in for ma ty ka I
 in ży nie ria bez pie czeństwa III
 lo gi sty ka I
 za rządza nie III

Stu dia Woj sko we
 do wo dze nie M
 in for ma ty ka M
 in ży nie ria bez pie czeństwa M
 lo gi sty ka I

Szkoła Podoficerska
Sił Powietrznych 
w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5
tel. 261 519 778, fax: 261 518 132
spsp.wp.mil.pl
e-mail: spspdeblin@ron.mil.pl

Szkoła Podoficerska 
Wojsk Lądowych 
w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
tel. 261 575 070, fax 261 575 244
spwl.wp.mil.pl
e-mail: spwl@ron.mil.pl

Szkoła Podoficerska
Marynarki Wojennej 
w Ustce
76-271 Ustka, Lędowo 1N
tel./fax 261 231 240
spmw.wp.mil.pl
e-mail: spmw@ron.mil.pl

Szkoły
podoficerskie
Od 1 stycz nia 2011 r. w Si łach Zbroj -
nych RP funk cjo nu ją trzy szko ły pod -
ofi cer skie: Szko ła Pod ofi cer ska Wojsk
Lądo wych w Po zna niu, Szko ła Pod ofi -
cer ska Sił Po wietrz nych w Dębli nie,
Szko ła Pod ofi cer ska Ma ry nar ki Wo -
jen nej w Ust ce. 

Szko ły pod ofi cer skie szko lą: 
– sze re go wych za wo do wych na pierw szy sto pień

pod ofi cer ski / kan dy da ci z woj ska
– pod ofi ce rów za wo do wych na kur sach kwa li fi ka -

cyj nych / kan dy da ci z woj ska
– żołnie rzy służby przy go to waw czej do Na ro do -

wych Sił Re zer wo wych na po trze by kor pu su pod -
ofi cer skie go / kan dy da ci ze śro do wi ska cy wil ne go

– żołnie rzy re zer wy – na po trze by kor pu su pod ofi -
cer skie go / kan dy da ci – żołnie rze re zer wy

– kan dy da tów na pod ofi ce rów w gru pie oso bo wej
or kiestr woj sko wych i ze spo łów es tra do wych /
żołnie rze i kan dy da ci ze śro do wi ska cy wil ne go

– kan dy da tów na pod ofi ce rów na po trze by wojsk
obro ny te ry to rial nej
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Wyższa Szko ła Po li cji
w Szczyt nie

12-100 Szczyt no
ul. Mar szałka Jó ze fa Piłsud skie go 111
tel. 47 733 59 00, fax 47 733 54 83
www.fa ce bo ok.com/wspolsz czyt no
www.wspol.edu.pl
e -ma il: wspol@wspol.edu.pl

Uwa ga:
– przy jęcie na stu dia do WSPol oso by cy wil nej nie jest jed no znacz ne

z przy jęciem jej do służby w Po li cji,
– re je stra cja kan dy da tów na stu dia jest pro wa dzo na w sys te mie 

In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów.

Wy dział Bez pie czeństwa i Na uk Praw nych
 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn (język pol ski, 

język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, 
hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS)

 kry mi no lo gia I→II, In→IIn (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: fizy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS,
bio lo gia)

 na uka o Po li cji I (po zy tyw nie za kończo na pro ce du ra do bo ru
do służby w Po li cji; język pol ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den
przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS, fizy ka,
che mia, bio lo gia)

Szko ła Głów na
Służby Po żar ni czej
w War sza wie

01-629 War sza wa, ul. Sło wac kie go 52/54
tel. 22 561 79 92
www.sgsp.edu.pl

In ter ne to wa Re kru ta cja Kan dy da tów
www.sgsp.edu.pl/re kru ta cja/IRK 
Kon takt po przez wia do mość w IRK
e -ma il: re kru ta cja@sgsp.edu.pl 

 bez pie czeństwo we wnętrz ne I→II, In→IIn stu dia 3-let nie
li cen cjac kie; cy wil ne (1. ma te ma ty ka, 2. język ob cy, 3. WOS al -
bo geo gra fia, al bo hi sto ria, al bo in for ma ty ka; uwa ga: lau re aci
Olim pia dy Wie dzy o Bez pie czeństwie i Obron no ści współor ga ni -
zo wa nej przez SGSP otrzy mu ją w po stępo wa niu kwa li fika cyj nym
mak sy mal ną licz bę punk tów możli wych do uzy ska nia, zaś fina li ści
tej olim pia dy mak sy mal ną licz bę punk tów możli wych do uzy ska -
nia z przed mio tu do dat ko we go)

Wy bór Wyższej Szko ły Po li cji w Szczyt nie, Szko ły Głów nej Stra ży Po żar ni czej
w War sza wie lub Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie to 
gwa ran cja nie tyl ko cie ka wej na uki, ale tak że nie zwy kle ważnej spo łecz nie pra cy,
któ ra słusz nie na zy wa na jest służbą.

uczelnie 
MSWiA i MS

 in ży nie ria bez pie czeństwa I→II stu dia 4-let nie in ży nier skie;
mun du ro we – dla stra ża ków w służbie kan dy dac kiej (test spraw -
no ści fizycz nej oraz spraw dzian z pły wa nia; kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści: 1. ma te ma ty ka, 2. język ob cy, 3. fizy ka al bo che mia, al bo
bio lo gia, al bo in for ma ty ka; wy ma ga nia wstęp ne: po sia da nie oby wa -
tel stwa pol skie go, po sia da nie co naj mniej śred nie go wy kształce nia
lub śred nie go bran żo we go, nie ka ral ność za prze stęp stwo lub za prze -
stęp stwo skar bo we, ko rzy sta nie z pełni praw pu blicz nych, nie prze -
kro cze nie 25. ro ku ży cia /za war tość gra nicz ną wie ku przyj mu je się
rok ka len da rzo wy, w któ rym oso ba ubie ga jąca się o przy jęcie do służ-
by kan dy dac kiej w Państwo wej Stra ży Po żar nej kończy 25. rok ży cia,
tj. uro dzo na w ro ku 1998 lub młod sza/, zło że nie zo bo wiąza nia
do pełnie nia służby w Państwo wej Stra ży Po żar nej po ukończe niu na -
uki, przy czym z uwa gi na prze pis art. 112 ust. 1 usta wy z dnia 24
sierp nia 1991 ro ku o Państwo wej Stra ży Po żar nej /Dz. U. z 2020
r. 1123, z późn. zm./, w dniu zło że nia zo bo wiąza nia do pełnie nia
służby po ukończe niu na uki, pełno let ność /ukończo ne 18 lat/, po sia -
da nie od po wied niej zdol no ści fizycz nej i psy chicz nej)

 in ży nie ria bez pie czeństwa In→IIn stu dia 4-let nie in ży nier skie;
mun du ro we – dla stra ża ków w służbie sta łej (przyj mo wa ne są wy -
łącz nie oso by po sia da jące: 1. świa dec two doj rza ło ści /ma te ma ty ka,
język ob cy oraz in for ma ty ka al bo bio lo gia, al bo fizy ka, al bo che mia,
al bo WOS/, 2. świa dec two ukończe nia Szko ły Aspi ran tów Państwo -
wej Stra ży Po żar nej al bo Cen tral nej Szko ły Państwo wej Stra ży Po żar -
nej, al bo Szko ły Cho rążych Po żar nic twa lub za świad cze nia o ukoń-
cze niu kwa li fika cyj nych kur sów za wo do wych z za kre su kwa li fika cji
Z. 22 i Z. 23 lub M. 21 i M. 22 lub BPO. 03 i BPO. 04 pro wa dzo -
nych przez Szko łę Aspi ran tów Państwo wej Stra ży Po żar nej al bo Cen -
tral ną Szko łę Państwo wej Stra ży Po żar nej, 3. dy plom po twier dza ją-
cy kwa li fika cje w za wo dzie tech nik po żar nic twa)

 in ży nie ria bez pie czeństwa I→II, In→IIn stu dia 4-let nie in -
ży nier skie; cy wil ne (1. ma te ma ty ka, 2. język ob cy, 3. in for ma ty -
ka al bo bio lo gia, al bo fizy ka, al bo che mia, al bo WOS)

Szko ła Wyższa Wy mia ru
Spra wie dli wo ści
02-520 War sza wa, ul. Wi śnio wa 50
tel. 22 602 44 14
www.swws.edu.pl
www.fa ce bo ok.com/swws.edu
e -ma il: se kre ta riat@swws.edu.pl

Kampus mundurowy 
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195
tel. +48 62 766 95 10
e-mail: sekretariat.kalisz@swws.edu.pl

uwa ga: pre zen to wa na ofer ta stu diów i za sa dy przy jęć do ty czą ro ku
aka de mic kie go 2022-2023.
uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czące re kru ta cji na rok aka de -
mic ki 2023-2024 będą do stęp ne bez po śred nio na uczel ni. 

Szko ły wy ższe pod le głe Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz nych i Administracji (WSPol i SGSP) oraz Ministerstwu
Sprawiedliwości (SWWS) są uczel nia mi pu blicz ny mi po wo ła ny mi w ce lu kształce nia słu żb państwo wych. 
Daw niej po strze ga ne ja ko wy bit nie „męskie” szko ły tej gru py co raz chęt niej wy bie ra ją ko bie ty.

 bez pie czeństwo we wnętrz ne I stu dia skie ro wa ne do osób cy -
wil nych, któ re chcą zdo być wie dzę z za kre su na uk praw nych,
spo łecz nych, bez pie czeństwa i funk cjo no wa nia państwa oraz
wiążą swo ją przy szłość z in sty tu cja mi pod le gły mi ad mi ni stra cji
pu blicz nej, po li ty ką spo łecz ną czy obro ną na ro do wą (język pol -
ski, język ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia,
lub hi sto ria, lub WOS, lub ma te ma ty ka, lub fizy ka, lub che mia, lub
bio lo gia; uwa ga: wyższa wa ga dla po zio mu roz sze rzo ne go i dla przed -
mio tu do wy bo ru)

 bez pie czeństwo we wnętrz ne In stu dia prze zna czo ne dla osób
cy wil nych chcących zdo być wie dzę z za kre su prze ciw dzia ła nia
za gro że niom bez pie czeństwa pu blicz ne go (język pol ski, język ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, lub hi sto ria,
lub WOS, lub ma te ma ty ka, lub fizy ka, lub che mia, lub bio lo gia; uwa -
ga: wyższa wa ga dla po zio mu roz sze rzo ne go i dla przed mio tu do wy -
bo ru)

 pe ni ten cja ry sty ka I stu dia dla kan dy da tów na funk cjo na riu szy
Służby Więzien nej w służbie kan dy dac kiej (szcze gó ło we in for ma -
cje bez po śred nio na uczel ni)

 pe ni ten cja ry sty ka In stu dia dla osób cy wil nych oraz funk cjo -
na riu szy chcących kon ty nu ować swo ją edu ka cję (wa run kiem przy -
jęcia na stu dia jest zło że nie w ter mi nie wy ma ga nych do ku men tów
oraz za war cie z Uczel nią umo wy o kształce nie; kan dy da ci przyj mo -
wa ni są w ra mach usta lo ne go li mi tu miejsc; kan dy da ci będący funk -
cjo na riu sza mi lub pra cow ni ka mi Służby Więzien nej kwa li fiko wa ni 
są po za ko lej no ścią; przy jęcie na stu dia na stępu je w dro dze wpi su
na li stę słu cha czy)

 pra wo M pro fil prak tycz ny (język pol ski, język ob cy no wo żyt ny
oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, lub hi sto ria, lub WOS, lub
ma te ma ty ka, lub fizy ka, lub che mia, lub bio lo gia; uwa ga: wyższa 
wa ga dla po zio mu roz sze rzo ne go i dla przed mio tu do wy bo ru)

Cen tral na Szko ła Państwo wej
Stra ży Po żar nej w Często cho wie
42-200 Często cho wa, ul. Sa bi now ska 62
tel. 34 378 53 30, fax 34 378 53 32
www.cspsp.pl
e -ma il: csp spcz@cspsp.pl

Szko ła Aspi ran tów Państwo wej
Stra ży Po żar nej w Kra ko wie
31-951 Kra ków, os. Zgo dy 18
tel. 12 646 01 00, fax 12 646 01 99
www.sapsp.pl
e -ma il: szko la@sapsp.pl

Szko ła Aspi ran tów Państwo wej
Stra ży Po żar nej w Po zna niu
61-459 Po znań, ul. Cze cho sło wac ka 27
tel. 61 835 58 00, fax 61 830 11 91
www.sapsp.edu.pl
e -ma il: szko la@sapsp.edu.pl
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 BIAŁYSTOK
Nie państwo wa Wyższa Szko ła Pe da go gicz na
w Bia łym sto ku
15-703 Bia ły stok, al. Ja na Paw ła II 91
Nu mer uczelni w ewidencji – 83

Wyższa Szko ła Eko no micz na
w Bia łym sto ku
15-703 Bia ły stok, ul. Zwy cięstwa 14/3
Nu mer uczelni w ewidencji – 77

Wyższa Szko ła Fi nan sów i Za rządza nia 
w Bia łym sto ku
15-472 Bia ły stok, ul. Cie pła 40
Nu mer uczelni w ewidencji – 23

Wyższa Szko ła Me dycz na z sie dzi bą w Bia łym sto ku
15-875 Bia ły stok, ul. Kra kow ska 9
Nu mer uczelni w ewidencji – 266

Wyższa Szko ła Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Tu ry sty ki
w Bia łym sto ku
15-213 Bia ły stok, ul. Mic kie wi cza 49
Nu mer uczelni w ewidencji – 211

 BIELSKO-BIAŁA
Biel ska Wyższa Szko ła
im. Jó ze fa Tysz kie wi cza w Biel sku -Bia łej
43-300 Biel sko -Bia ła, ul. Nad brzeżna 12
Nu mer uczelni w ewidencji – 93

Wyższa Szko ła Ad mi ni stra cji w Biel sku -Bia łej
43-300 Biel sko -Bia ła, pl. M. Lu tra 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 119

Wyższa Szko ła Eko no micz no -Hu ma ni stycz na
w Biel sku -Bia łej
43-300 Biel sko -Bia ła, ul. Si kor skie go 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 126

Wyższa Szko ła Fi nan sów i Pra wa w Biel sku -Bia łej
43-382 Biel sko -Bia ła, ul. Tańskie go 5
Nu mer uczelni w ewidencji – 67

Wyższa Szko ła In for ma ty ki i Za rządza nia 
w Biel sku -Bia łej
43-300 Biel sko -Bia ła, ul. Le gio nów 81
Nu mer uczelni w ewidencji – 98

 BRZEG
Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz no -Eko no micz na w Brze gu
49-300 Brzeg, ul. Pia stow ska 14
Nu mer uczelni w ewidencji – 217

 BYDGOSZCZ

Byd go ska Szko ła Wyższa
85-059 Byd goszcz, ul. Unii Lu bel skiej 4 C
Biu ro Re kru ta cji
tel. 52 584 10 01, kom. 697 272 000
www.bsw.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@bsw.edu.pl
Utwo rzo na we wrze śniu 2004 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 307
Rek tor: prof. BSW dr Wło dzi mierz Ma jew ski

kie run ki:
 administracja I→II
 bezpieczeństwo narodowe I→II
 budownictwo I→II – studia inżynierskie
 dietetyka I→II
 finanse i rachunkowość I
 fizjoterapia M 
 informatyka I – studia inżynierskie 
 kosmetologia I→II
 logistyka I→II – studia inżynierskie
 marketing cyfrowy I
 pielęgniarstwo I→II
 zarządzanie i inżynieria produkcji I→II – studia

inżynierskie
 zdrowie publiczne I→II

Ku jaw sko -Po mor ska Szko ła
Wyższa w Byd gosz czy
85-023 Byd goszcz, ul. To ruńska 55-57
Biu ro Re kru ta cji
tel. 500 149 149, 52 322 03 22
www.kpsw.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@kpsw.edu.pl
Utwo rzo na w grud niu 2000 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 190
Rek tor: prof. KPSW, dr He le na Cza kow ska

kie run ki:
 ad mi ni stra cja III
 bu dow nic two III – stu dia in ży nier skie
 eko no mia III

 fi lo lo gia I – spe cjal no ści:
 fi lo lo gia an giel ska
 fi lo lo gia ger mańska 
 fi lo lo gia ro syj ska
 fi lo lo gia hisz pańska

 fi nan se i ra chun ko wość I
 geo de zja i kar to gra fia I – stu dia in ży nier skie
 in for ma ty ka I – stu dia in ży nier skie
 pe da go gi ka III
 pie lęgniar stwo III
 pra ca so cjal na I
 pra wo M

Wyższa Szkoła Bankowa
Wydział Finansów 
i Zarządzania w Bydgoszczy
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
Biuro Informacji i Rekrutacji
Infolinia rekrutacyjna: 52 521 90 08
tel. 539 149 839, 734 474 981, 539 149 819
www.wsb.pl/bydgoszcz 
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl 
Numer uczelni w ewidencji – 148
Rektor: prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

kierunki:
 administracja I
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 Design w biznesie I
 finanse i rachunkowość I→II
 Engineering Management Ia→IIa – studia inżynierskie
 Finance and Accounting Ia→IIa
 informatyka w biznesie I→II; również studia inżynierskie
 inżynieria zarządzania I→II – studia inżynierskie
 IT in Business Ia→IIa – studia inżynierskie
 logistyka I→II; studia również inżynierskie
 Logistics Ia→IIa; studia również inżynierskie
 Management Ia→IIa
 pedagogika I→II
 prawo w biznesie I
 psychologia M
 psychologia w biznesie I
 turystyka I
 Tourism Ia
 zarządzanie I→II; studia również on-line

Wyższa Szko ła Go spo dar ki w Byd gosz czy
85-229 Byd goszcz, ul. Gar ba ry 2
Nu mer uczelni w ewidencji – 309

Wyższa Szko ła Na uk o Zdro wiu w Byd gosz czy
85-067 Byd goszcz, ul. Ja giel lońska 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 331

 CHEŁM
Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Hru bie szow ska 102
Nu mer uczelni w ewidencji – 300

 CHOJNICE
Po wszech na Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz na
„Po me ra nia” w Choj ni cach
89-620 Choj ni ce, ul. Święto pełka 10
Nu mer uczelni w ewidencji – 296

 CHORZÓW
Gór no śląska Wyższa Szko ła Przed siębior czo ści 
im. Ka ro la Go du li w Cho rzo wie
41-506 Cho rzów, ul. Ra cła wic ka 23
Nu mer uczelni w ewidencji – 163

uczelnie 
NIEPUBLICZNE

System skrótów i oznaczeń: 
I – studia li cen cjac kie lub in ży nier skie I stop nia 
Ia – studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia prowadzone w języku angielskim
III – studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia (z możliwością kontynuowania nauki na danym

kierunku w tej samej uczelni na studiach II stopnia)
M – stu dia jed no li te ma gi ster skie

Uwaga:
– przygotowany tu wykaz uczelni przygotowany został na podstawie Ewidencji Uczelni Niepublicznych

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (stan na 25 lipca 2022 r.),
informacji od uczelni oraz ich stron internetowych

– studia mogą być prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
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Wyższa Szkoła Bankowa 
Wydział Zamiejscowy
w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Sportowa 29
Biuro Rekrutacji
Infolinia rekrutacyjna: 32 630 62 44
tel. 32 349 85 24, 32 349 84 79
www.wsb.pl/chorzow 
e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl 
Numer uczelni w ewidencji – 47
Rektor: dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB  

kierunki: 
 administracja publiczna I
 bezpieczeństwo narodowe I→II
 biznes i administracja II
 Business English Ia
 finanse i rachunkowość I→II
 informatyka I→II – studia inżynierskie
 inżynieria zarządzania I – studia inżynierskie
 język angielski w biznesie Ia
 Logistics Ia – studia inżynierskie
 logistyka I→II – studia inżynierskie
 Management Ia→IIa
 Marketing and sales Ia
 marketing i sprzedaż I→II; studia również on-line
 pedagogika I→II
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 prawo w biznesie I
 psychologia w biznesie I
 turystyka i rekreacja I
  zarządzanie I→II; studia również on-line

 CZĘSTOCHOWA
Aka de mia Po lo nij na w Często cho wie
42-200 Często cho wa, ul. Pu ła skie go 4/6
Nu mer uczelni w ewidencji – 8

Wyższa Szko ła Lin gwi stycz na w Często cho wie
42-200 Często cho wa, ul. Nad rzecz na 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 104

Wyższa Szko ła Za rządza nia w Często cho wie
42-200 Często cho wa, ul. 1 Ma ja 40
Nu mer uczelni w ewidencji – 76

 DĄBROWA GÓRNICZA

Aka de mia WSB 
w Dąbro wie Gór ni czej
41-300 Dąbro wa Gór ni cza, ul. Cie pla ka 1 c
tel. 32 295 93 00
Re kru ta cja
tel. 32 295 93 10
fa ce bo ok.com/wsb.dg
instagram.com/akademia.wsb 
tiktok.com/@akademia.wsb
www.wsb.edu.pl
http://re kru ta cja.wsb.edu.pl
e -ma il: in fo@wsb.edu.pl
Utwo rzo na w sierp niu 1995 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 66
Rek tor: dr hab. Zdzi sła wa Dac ko -Pi kie wicz, prof. AWSB

Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 4
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o bez pie czeń-

stwie
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie pe da go gi ka
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rządza niu

i ja ko ści
H – dr hab. na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in ży -

nie ria lądo wa i trans port

 ELBLĄG
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk
Stosowanych
82-300 El bląg, ul. Lot ni cza 2
Nu mer uczelni w ewidencji – 290

 GDAŃSK
Ate neum – Akademia Nauk Stosowanych 
w Gdańsku
80-802 Gdańsk, ul. 3 Ma ja 25A
Nu mer uczelni w ewidencji – 297

Gdańska Szko ła Wyższa z sie dzi bą w Gdańsku
80-875 Gdańsk, ul. Bi sku pia 24 B
Nu mer uczelni w ewidencji – 244

Gdańska Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz na
80-208 Gdańsk, ul. Ko per ni ka 16
Nu mer uczelni w ewidencji – 248

Pol sko -Ja pońska Aka de mia
Tech nik Kom pu te ro wych
Wy dzia ły Za miej sco we w Gdańsku
80-045 Gdańsk, ul. Brze gi 55
tel. 58 683 59 75
www.gdansk.pja.edu.pl
e -ma il: gdansk@pja.edu.pl

Wy dział In for ma ty ki
 in for ma ty ka I – studia inżynierskie

Wy dział Sztu ki No wych Me diów
 gra fi ka I

Wyższa Szko ła Ban ko wa 
w Gdańsku
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 238A 
Biuro Rekrutacji
tel. 58 350 16 26
www.wsb.pl/gdansk
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl 
Numer uczelni w ewidencji – 314
Rektor: dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB

Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

kierunki: 
 administracja I
 bezpieczeństwo wewnętrzne I→II
 dietetyka I
 filologia I – specjalności:
 amerykanistyka
 Content writing – tworzenie tekstów użytkowych
 filologia angielska z j. hiszpańskim
 filologia angielska z j. norweskim
 filologia angielska z j. szwedzkim

   język angielski w biznesie
   tłumaczenia – j. angielski
 finanse i rachunkowość I→II
 informatyka I→II – studia inżynierskie
 inżynieria zarządzania I – studia inżynierskie
 kosmetologia I 
 logistyka I→II – studia inżynierskie
 Management Ia→IIa
 multimedia i grafika komputerowa I 
 pedagogika I→II
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 prawo w biznesie I
 prawo M
 psychologia M
 psychologia w biznesie I
 stosunki międzynarodowe I
 turystyka i rekreacja I→II
 zarządzanie I→II

Upraw nie nia dok tor skie: 4
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o bez pie czeństwie
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rządza niu

i ja ko ści
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie pe da go gi ka
D – dr na uk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria

lądowa i transport 

kie run ki:
 administracja I→II
 bezpieczeństwo narodowe I→II
 bezpieczeństwo narodowe I – kryminalistyka 
 ekonomia I
 filologia angielska I 
 finanse i rachunkowość I
 fizjoterapia M 
 informatyka I→II
 kosmetologia I
 logistyka I→II
 pedagogika I→II
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 pielęgniarstwo I – kierunek wprowadzany 
 prawo M – kierunek wprowadzany 
 ratownictwo medyczne I 
 socjologia I
 stosunki międzynarodowe I
 studia w j. angielskim I→II
 studia w j. rosyjskim I
 studia w j. ukraińskim I
 transport I→II
 zarządzanie I→II

Studia w j. angielskim 
 Digital Marketing and Sales Management Ia
 Game and Interactive Graphic Design Ia
 International Business, Trade & Marketing Ia
 Mobile and Cloud Computing Ia
 Security and Continuity of IT Ia

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 44
tel. 33 852 30 94
e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

kierunki:
 bezpieczeństwo narodowe I→II
 informatyka I
 studia menedżerskie I
 zarządzanie i inżynieria produkcji I→II

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
31-450 Kraków, ul. Ułanów 3
tel. 885 588 800
e-mail: krakow@wsb.edu.pl

kierunki:
 bezpieczeństwo narodowe I→II
 inżynieria zarządzania I
 inżynieria zarządzania Ia – studia w j. angielskim
  
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Polna 8
tel. 887 755 200
tel. 725 777 999
e-mail: olkusz@wsb.edu.pl

kierunki:
 inżynieria zarządzania I
 zarządzanie I

Wydział Zamiejscowy w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
tel. 725 558 880
e-mail: zywiec@wsb.edu.pl

kierunki:
 inżynieria zarządzania I
 zarządzanie I→II

Wyższa Szko ła Pla no wa nia Stra te gicz ne go 
w Dąbro wie Gór ni czej
41-303 Dąbro wa Gór ni cza, ul. Ko ściel na 6
Nu mer uczelni w ewidencji – 287



Wyższa Szko ła Spo łecz no -Eko no micz na w Gdańsku
80-850 Gdańsk, ul. Raj ska 6
Nu mer uczelni w ewidencji – 192

Wyższa Szko ła Tu ry sty ki i Ho te lar stwa w Gdańsku
80-239 Gdańsk, ul. Mi szew skie go 12/13
Nu mer uczelni w ewidencji – 88

Wyższa Szko ła Zdro wia 
w Gdańsku
80-335 Gdańsk, ul. Pel plińska 7
Biu ro ds. Pro mo cji i Re kru ta cji
tel. 58 769 08 00/01/02/ 03/ 04
www.wsz.pl 
Fa ce bo ok/wy zsza.szko la.zdro wia
In sta gram/wszwg dan sku
e -ma il: re kru ta cja@wsz.pl
Nu mer uczelni w ewidencji – 164
Utwo rzo na w lip cu 1999 r.
Rek tor: dr n. med. Ma rze na Pod gór ska

kie run ki:
 die te ty ka III
 ko sme to lo gia III
 fi zjo te ra pia M
 zdrowie publiczne I

Stu dia w j. an giel skim 
 Co sme to lo gy Ia

 GDYNIA
Wyższa Szko ła Ad mi ni stra cji i Biz ne su 
im. Eu ge niu sza Kwiat kow skie go w Gdy ni
81-303 Gdy nia, ul. Kie lec ka 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 38

Wyższa Szko ła Ko mu ni ka cji Spo łecz nej w Gdy ni
81-365 Gdy nia, ul. Ar mii Kra jo wej 46
Nu mer uczelni w ewidencji – 282

Wyższa Szkoła Bankowa 
Wydział Ekonomii 
i Zarządzania w Gdyni
81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
Biuro Rekrutacji
tel. 58 350 20 84, 886 462 394
www.wsb.pl/gdynia
e-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl 
Numer uczelni w ewidencji – 314
Rektor: dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB

kierunki: 
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 filologia I – specjalności:

 content writing – tworzenie tekstów użytkowych
 filologia angielska z j. norweskim
 filologia angielska z j. szwedzkim

     język angielski w biznesie
     tłumaczenia – język angielski
 finanse i rachunkowość I
 informatyka I – studia inżynierskie
 logistyka I – studia inżynierskie
 Management IaIIa
 pedagogika I
 psychologia w biznesie I
 turystyka i rekreacja I
 zarządzanie III

 GNIEZNO
Gnieźnieńska Szko ła Wyższa Mi le nium z sie dzi bą
w Gnieźnie
62-200 Gnie zno, ul. Oku lic kie go 3A
Nu mer uczelni w ewidencji – 260

Wydział Zamiejscowy w Żorach
44-240 Żory, ul. Księcia Leszka 3
tel. 32 434 60 47
e-mail: dziekanat.zory@akademiagornoslaska.pl

kierunki: 
 administracja I→II
 finanse i rachunkowość I
 zarządzanie I

Wydział Zamiejscowy w Wiedniu
1 Volkshochschule Favoriten
Arthaberplatz 18, 10 Bezirk, 1100 Wien
tel. 32 35 70 542, +48 607 107 490 
e-mail: wieden-katowice@akademiagornoslaska.pl

kierunek: 
 stosunki międzynarodowe I

Centrum Naukowo-Dydaktyczne w Rudzie Śląskiej
41-707 Ruda Śląska, ul. Ks. L. Tunkla 147a/1
kierunki:
 administracja I→II
 finanse i rachunkowość I
 prawo M
 zarządzanie II

Śląska Wyższa Szko ła Me dycz na w Ka to wi cach
40-085 Ka to wi ce, ul. Mic kie wi cza 29
Nu mer uczelni w ewidencji – 348

Wyższa Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach
40-555 Ka to wi ce, ul. Rol na 43
Nu mer uczelni w ewidencji – 286

Wyższa Szko ła Tech no lo gii In for ma tycz nych 
w Ka to wi cach
40-085 Ka to wi ce, ul. Mic kie wi cza 29
Nu mer uczelni w ewidencji – 288

Wyższa Szko ła Za rządza nia Ochro ną Pra cy 
w Ka to wi cach
40-007 Ka to wi ce, ul. Ban ko wa 8
Nu mer uczelni w ewidencji – 233

 KIELCE
Sta ro pol ska Akademia Nauk Stosowanych 
w Kiel cach
25-666 Kiel ce, ul. Po nu re go Piw ni ka 49
Nu mer uczelni w ewidencji – 199

Święto krzy ska Szko ła Wyższa w Kiel cach
25-709 Kiel ce, ul. Miel czar skie go 51
Nu mer uczelni w ewidencji – 272

Wszech ni ca Święto krzy ska w Kiel cach
25-435 Kiel ce, ul. E. Orzesz ko wej 15
Nu mer uczelni w ewidencji – 44

Wyższa Szko ła Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w Kiel cach
25-410 Kiel ce, ul. Staf fa 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 157

Wyższa Szko ła Eko no mii, Pra wa i Na uk Me dycz nych
im. prof. Edwar da Li pińskie go w Kiel cach
25-734 Kiel ce, ul. Ja giel lońska 109 A
Nu mer uczelni w ewidencji – 132
Wyższa Szko ła Tech nik Kom pu te ro wych 
i Te le ko mu ni ka cji w Kiel cach
25-553 Kiel ce, ul. To po row skie go 98
Nu mer uczelni w ewidencji – 249

 GORZÓW WIELKOPOLSKI
Wyższa Szko ła Biz ne su w Go rzo wie Wiel ko pol skim
66-400 Go rzów Wlkp., ul. Wal cza ka 25
Nu mer w re je strze MNiSW – 128

Wyższa Szko ła Za wo do wa w Go rzo wie Wiel ko pol skim
66-400 Go rzów Wiel ko pol ski, ul. Że rom skie go 22
Nu mer w re je strze MNiSW – 268

 GRUDZIĄDZ
Wyższa Szko ła De mo kra cji 
im. ks. Je rze go Po pie łusz ki w Gru dziądzu
86-300 Gru dziądz, ul. Le gio nów 57A
Nu mer uczelni w ewidencji – 368

INOWROCŁAW
Wyższa Szko ła Przed siębior czo ści 
im. Księcia Ka zi mie rza Ku jaw skie go z sie dzi bą
w Ino wro cła wiu
88-100 Ino wro cław, ul. St. Kiełba sie wi cza 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 354

 JASŁO
Pod kar pac ka Szko ła Wyższa 
im. bł. ks. Wła dy sła wa Fin dy sza w Ja śle
38-200 Ja sło, ul. Na Ko tli nę 8
Nu mer uczelni w ewidencji – 213

 JÓZEFÓW
Wyższa Szko ła Go spo dar ki Eu ro re gio nal nej 
im. Al ci de De Ga spe ri w Jó ze fo wie
05-410 Jó ze fów, ul. Sien kie wi cza 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 257

 KATOWICE

Akademia Gór no śląska 
im. Woj cie cha Kor fan te go
w Ka to wi cach
(dawniej GWSH)
40-659 Katowice-Piotrowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
Rekrutacja:
tel. 32 35 70 600
tel. kom. 605 613 964
www.akademiagornoslaska.pl
e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl
Utworzona w maju 1991 r.
Numer uczelni w ewidencji – 36
Rektor: dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. AG

Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i
jakości

Wydział Zarządzania
 administracja III
 finanse i rachunkowość I
 informatyka I – studia inżynierskie
 logistyka III – studia inżynierskie
 prawo M
 psychologia M
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie III
Wydział Nauk Stosowanych
 pedagogika I

Wydział Medyczny
 fizjoterapia M
 kosmetologia III
 pielęgniarstwo III
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 KŁODZKO
Wyższa Szko ła Me dycz na w Kłodz ku
57-300 Kłodz ko, ul. Okrzei 8
Nu mer uczelni w ewidencji – 378

 KONIN
Wyższa Szko ła Kadr Me ne dżer skich
62-500 Ko nin, ul. Za gó row ska 3a
Nu mer uczelni w ewidencji – 344

Wyższa Szko ła Pe da go gicz no -Tech nicz na w Ko ni nie
62-510 Ko nin, ul. Po wstańców Wlkp. 16
Nu mer uczelni w ewidencji – 343

 KOSZALIN
Ko sza lińska Wyższa Szko ła Na uk Hu ma ni stycz nych
w Ko sza li nie
75-333 Ko sza lin, ul. Ba ta lio nów Chłop skich 79
Nu mer uczelni w ewidencji – 324

 KRAKÓW

Kra kow ska Aka de mia 
im. An drze ja Fry cza 
Mo drzew skie go w Kra ko wie
30-705 Kra ków, ul. Gu sta wa Her lin ga -Gru dzińskie go 1
Dział Re kru ta cji
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
www.ka.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@afm.edu.pl
Utwo rzo na w stycz niu 2000 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 242
Rek tor: prof. KAAFM dr Kle mens Bu dzow ski

Upraw nie nia dok tor skie: 3
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o bez pie czeństwie
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni -

stra cji
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne

Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne

kie run ki: 
 ad mi ni stra cja III
 ak tor stwo M
 ar chi tek tu ra III
 bez pie czeństwo na ro do we III
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I
 die te ty ka I
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I
 fi lo lo gia I – fi lo lo gia an giel ska
 fi nan se i ra chun ko wość I
 fi zjo te ra pia M
 in for ma ty ka i eko no me tria I
 kie ru nek le kar ski M
 ko sme to lo gia III
 kry mi no lo gia i re so cja li za cja III
 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej I
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M
 pe da go gi ka sto so wa na I
 pie lęgniar stwo III
 pra wo M
 psy cho lo gia M
 ra tow nic two me dycz ne I
 sto sun ki między na ro do we III
 tu ry sty ka i re kre acja I
 za rządza nie III

Stu dia w j. an giel skim:
 In ter na tio nal Bu si ness IaIIa
 In ter na tio nal Re la tions and Cul tu ral Di plo ma cy IaIIa
 In ter na tio nal To urism IaIIa
 Me di cal Pro gram me Ma

Filia w Kościerzynie 
83-400 Kościerzyna, ul. W. Sikorskiego 1
tel. kom. 883 849 187
e-mail: dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl

kierunek:
 pielęgniarstwo III; również studia pomostowe

 LEGNICA
Wyższa Szko ła Me dycz na w Le gni cy z sie dzi bą
w Le gni cy
59-220 Le gni ca, ul. Po wstańców Śląskich 3
Nu mer uczelni w ewidencji – 298

 LESZNO
Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz na
im. Kró la St. Lesz czyńskie go w Lesz nie
64-100 Lesz no, ul. Kró lo wej Ja dwi gi 10
Nu mer uczelni w ewidencji – 327

 LUBLIN

Wyższa Szko ła Eko no mii 
i In no wa cji w Lu bli nie
20-209 Lu blin, ul. Pro jek to wa 4
Biu ro Ob słu gi Stu den ta/Re kru ta cja
tel. 81 749 17 77
www.wsei.lu blin.pl
e -ma il: bos@wsei.lu blin.pl
e -ma il rekr.: re kru ta cja@wsei.lu blin.pl
Utwo rzo na w paździer ni ku 2000 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 196
Rek tor: prof. WSEI dr hab. Mi ro sław J. Ja rosz

kie run ki:
 ad mi ni stra cja III
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I
 eko no mia III
 fi nan se i ra chun ko wość I
 in for ma ty ka III
 lo gi sty ka I
 me cha tro ni ka I
 pe da go gi ka III
 pe da go gi ka wcze snosz kol na i przed szkol na M
 pie lęgniar stwo III
 psy cho lo gia III, M
 psy cho lo gia M – stu dia dla ma gi strów
 terapia zajęciowa z rehabilitacją I
 trans port III
 za rządza nie III

Stu dia w j. an giel skim:
 Com pu ter Scien ce IaIIa
 Ma na ge ment IaIIa
 Nur sing IaIIa

Wyższa Szko ła Na uk Spo łecz nych z sie dzi bą
w Lu bli nie
20-102 Lu blin, ul. Za moj ska 47
Nu mer uczelni w ewidencji – 197

Wyższa Szko ła Przed siębior czo ści i Ad mi ni stra cji
w Lu bli nie
20-150 Lu blin, ul. Bur sa ki 12
Nu mer uczelni w ewidencji – 144

Akademia Nauk Stosowanych Win cen te go Po la
w Lu bli nie
20-816 Lu blin, ul. Cho iny 2
Nu mer uczelni w ewidencji – 186

Kra kow ska Wyższa Szko ła Pro mo cji Zdro wia 
w Kra ko wie 
31-158 Kra ków, ul. Kro wo der ska 73
Nu mer uczelni w ewidencji – 245

Wyższa Szko ła Bez pie czeństwa Pu blicz ne go 
i In dy wi du al ne go „Ape iron” w Kra ko wie
31-123 Kra ków, ul. Krup ni cza 3
Nu mer uczelni w ewidencji – 326

Wyższa Szko ła Eko no mii i In for ma ty ki w Kra ko wie
31-150 Kra ków, ul. Św. Fi li pa 17
Nu mer uczelni w ewidencji – 177

Wyższa Szkoła Europejska 
im. ks. Józefa Tischnera 
w Krakowie
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 39a
Numer uczelni w ewidencji – 262

Wyższa Szko ła Za rządza nia i Ban ko wo ści 
w Kra ko wie
30-079 Kra ków, al. Ki jow ska 14
Nu mer uczelni w ewidencji – 55

 KUTNO
Akademia Nauk Stosowanych Go spo dar ki Kra jo wej
w Kut nie
99-300 Kut no, ul. Le le we la 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 323

 KWIDZYN

Po wi ślańska Szko ła Wyższa
w Kwi dzy nie
82-500 Kwi dzyn, ul. 11 Li sto pa da 29
Rekrutacja: 
tel. 55 615 13 73
Informacja: 
tel. 660 758 017
www.powislanska.edu.pl 
www.psw.kwidzyn.edu.pl
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 
Utworzona we wrześniu 1999 r.
Numer uczelni w ewidencji – 166
Rektor: prof. dr hab. Krystyna Strzała

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych
 ekonomia I

Wydział Nauk o Zdrowiu
 dietetyka I
 kosmetologia I
 pielęgniarstwo I→II; również studia pomostowe
 położnictwo I; również studia pomostowe
 ratownictwo medyczne I

Filia w Gdańsku 
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
tel. 58 351 12 85
e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

kierunek:
 pielęgniarstwo I→II; również studia pomostowe

Filia w Toruniu 
87-100 Toruń, ul. Prosta 4
tel. kom. 539 098 913
e-mail: dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl

kierunek:
 pielęgniarstwo III; również studia pomostowe

u c z e l n i e  n i e p u b l i c z n e
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ŁOMŻA
Uczel nia Jańskie go z sie dzi bą w Łom ży
18-400 Łom ża, ul. Krzy we Ko ło 9
Nu mer uczelni w ewidencji – 117

Wyższa Szko ła Agro biz ne su w Łom ży
18-402 Łom ża, ul. Stu denc ka 19
Nu mer uczelni w ewidencji – 96

Wyższa Szko ła Za wo do wa Ochro ny Zdro wia TWP 
w Łom ży z sie dzi bą w Łom ży
18-400 Łom ża, ul. Ada ma Mic kie wi cza 59
Nu mer uczelni w ewidencji – 369

ŁÓDŹ

Aka de mia Hu ma ni stycz no -
-Eko no micz na w Ło dzi
90-212 Łódź, ul. Ster lin ga 26
Re kru ta cja
tel. 42 631 58 00, 42 631 58 01
In fo li nia – 42 29 95 500
www.ahe.lodz.pl
e -ma il: re kru ta cja@ahe.lodz.pl
Utwo rzo na w paździer ni ku 1993 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 30
Prezydent: dr prof. AHE Makary K. Stasiak
Rek tor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wal de mar Wierz ba 

Upraw nie nia dok tor skie: 1
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie języ ko znaw stwo

Wydział Nauk Medycznych i Wydział Nauk o Zdrowiu
 dietetyka I 
 kosmetologia I
 pie lęgniar stwo III; również studia pomostowe

Wy dział Ar ty stycz ny
 gra fi ka III
 kul tu ro znaw stwo I
 ta niec I

Wy dział Eko no mii i Za rządza nia
 bezpieczeństwo wewnętrzne III
 ekonomia I
 turystyka i rekreacja I
 zarządzanie III

Wydział Humanistyczny
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
 filologia III; specjalności:

 filologia angielska
 filologia germańska

 filologia polska III

Wydział Pedagogiki i Psychologii
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 psychologia I, M

Wydział Prawa i Administracji
 administracja I
 politologia III
 prawo M

Wydział Techniki i Informatyki
 informatyka III – studia inżynierskie
 mechanika i budowa maszyn I – studia inżynierskie
 transport I – studia inżynierskie

Studia w j. angielskim
 BA in Graphics Ia
 BA in Management Ia
 BA in Political Science Ia
 ENG in Computer Science Ia

kierunki:
 bezpieczeństwo narodowe I
 Design w biznesie I
 finanse i rachunkowość I
 Finance and Accounting Ia
 logistyka I
 Logistics Ia
 Management Ia
 psychologia M
 zarządzanie I; studia również on-line

Wyższa Szko ła Bez pie czeństwa We wnętrz ne go 
w Ło dzi
91-416 Łódź, ul. Po mor ska 6/6
Nu mer w re je strze MNiSW – 384

Wyższa Szko ła Biz ne su i Na uk o Zdro wiu w Ło dzi
90-361 Łódź, ul. Piotr kow ska 278
Nu mer w re je strze MNiSW – 338

Wyższa Szko ła COSINUS w Ło dzi
90-515 Łódź, ul. Wól czańska 81
Nu mer uczelni w ewidencji – 349

Wyższa Szko ła Fi nan sów i In for ma ty ki 
im. prof. Ja nu sza Che chlińskie go w Ło dzi
93-578 Łódź, ul. Wró blew skie go 18
Nu mer uczelni w ewidencji – 116

Wyższa Szko ła In for ma ty ki i Umie jęt no ści z sie dzi bą
w Ło dzi
93-008 Łódź, ul. Rzgow ska 17 a
Nu mer uczelni w ewidencji – 109

Wyższa Szko ła Ko sme ty ki i Na uk o Zdro wiu w Ło dzi
94-011 Łódź, ul. Wi leńska 53/55
Nu mer uczelni w ewidencji – 353

Wyższa Szko ła Sztu ki i Pro jek to wa nia w Ło dzi
90-324 Łódź, ul. Tar go wa 65
Nu mer uczelni w ewidencji – 138

Wyższa Szko ła Za wo do wa Łódz kiej Kor po ra cji
Oświa to wej w Ło dzi
90-515 Łódź, ul. Wól czańska 93
Nu mer uczelni w ewidencji – 313

 NOWY SĄCZ

Wyższa Szkoła Biznesu 
– National Louis University 
z siedzibą w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27
Biuro Rekrutacji i Marketingu
tel. 18 44 99 190
www.wsb-nlu.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
Utworzona we wrześniu 1992 r.
Numer uczelni w ewidencji – 342 (wcześniej 10)
Rektor: dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU

kierunki:
 informatyka I; studia inżynierskie
 psychologia M
 zarządzanie I�II

 OLSZTYN
Olsz tyńska Szko ła Wyższa
10-283 Olsz tyn, ul. Ja giel lońska 59
Nu mer uczelni w ewidencji – 115

Wyższa Szko ła In for ma ty ki i Za rządza nia 
im. prof. Ta de usza Ko tar bińskie go z sie dzi bą
w Olsz ty nie
10-165 Olsz tyn, ul. Ar ty le ryj ska 3f
Nu mer uczelni w ewidencji – 91

Spo łecz na Aka de mia Na uk 
z sie dzi bą w Ło dzi
90-113 Łódź, ul. Sien kie wi cza 9
tel. 42 664 66 66
www.san.edu.pl
www.re kru ta cja.san.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@san.edu.pl
Utwo rzo na w stycz niu 1995 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 52
Rek tor: prof. dr hab. Ro man Pa to ra

Uprawnienia habilitacyjne: 2
H – dr hab. na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for -
ma ty ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
i jakości

Uprawnienia doktorskie: 4
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty -
ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie języ ko znaw stwo 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rządza niu i ja -
ko ści
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty -
ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja

kierunki:
 administracja I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 bezpieczeństwo narodowe III
 dziennikarstwo i nowe media I
 filologia angielska III
 finanse i rachunkowość I; II stopień – odrębna ścieżka

kształcenia
 fizjoterapia M
 geodezja i kartografia I
 grafika I – profile:
     grafika projektowa i multimedia
   grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów

specjalnych
 informatyka III
 kosmetologia I
 logistyka I; II stopień – odrębna ścieżka kształcenia
 optyka okularowa I; II stopień – optometria
 pedagogika III
 pedagogika I – resocjalizacja 
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 prawo M
 psychologia M
 socjologia I – socjokryminologia
 zarządzanie III

Studia w j. angielskim:
 Finance and Accounting Ia

Szko ła Wyższa Eko no mii i Za rządza nia w Ło dzi 
90-139 Łódź, ul. Na ru to wi cza 86
Nu mer uczelni w ewidencji – 86

Uczel nia ASBIRO
93-193 Łódź, ul. Mi lio no wa 12
Nu mer uczelni w ewidencji – 346

Uczel nia Na uk Spo łecz nych
90-229 Łódź, ul. Ka mińskie go 21
Nu mer uczelni w ewidencji – 376

Wyższa Szkoła Bankowa
Wydział Studiów Stosowanych
w Łodzi
93-101 Łódź, ul. Brzozowa 5/7
Biuro Rekrutacji
Infolinia rekrutacyjna: 42 293 04 41
tel. 42 214 44 70, 42 214 44 71
www.wsb.pl/lodz
e-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl 
Numer uczelni w ewidencji – 148
Rektor: prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
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 OPOLE

Wyższa Szkoła Bankowa
Wydział Ekonomiczny w Opolu
45-372 Opole, ul. Augustyna Kośnego 72
Biuro Rekrutacji
tel. 77 401 94 44, 77 401 94 01/02/03, 
tel. 539 670 648, 539 670 650, 698 932 970
www.wsb.pl/opole
e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl 
Numer uczelni w ewidencji – 146
Rektor: prof. dr hab. inż. Jacek Mercik

kierunki: 
 administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne III
 finanse i rachunkowość I→II
 inżynieria zarządzania I – studia inżynierskie
 logistyka I – studia inżynierskie
 media i komunikacja w biznesie I
 pedagogika III
 prawo w biznesie I
 psychologia M
 zarządzanie I→II

Wyższa Szko ła Za rządza nia i Ad mi ni stra cji w Opo lu
45-085 Opo le, ul. Nie działkow skie go 18
Nu mer uczelni w ewidencji – 100

 OSTROŁĘKA
Wyższa Szko ła Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w Ostro łęce
07-409 Ostro łęka, ul. Kor cza ka 73
Nu mer uczelni w ewidencji – 48

 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Wyższa Szko ła Biz ne su i Przed siębior czo ści 
w Ostrow cu Święto krzy skim
27-400 Ostro wiec Święto krzy ski, ul. Aka de mic ka 12
Nu mer uczelni w ewidencji – 82

 PIŃCZÓW
Wyższa Szko ła Umie jęt no ści Za wo do wych 
w Pińczo wie
28-400 Pińczów, ul. Żwir ki i Wi gu ry 40
Nu mer uczelni w ewidencji – 310

 PŁOCK
Szko ła Wyższa im. Paw ła Włod ko wi ca w Płoc ku
09-402 Płock, al. Ki lińskie go 12
Nu mer uczelni w ewidencji – 13

 PODKOWA LEŚNA
Pod ko wiańska Wyższa Szko ła Me dycz na
im. Zo fii i Jo na sza Ły ko w Pod ko wie Le śnej
05-807 Pod ko wa Le śna, ul. Mo drze wio wa 45
Nu mer uczelni w ewidencji – 347

 POLKOWICE
Uczel nia Ja na Wy ży kow skie go 
59-101 Po lko wi ce, ul. Skal ni ków 6 B
Nu mer w re je strze MNiSW – 231

 POZNAŃ
Col le gium Da Vin ci z sie dzi bą w Po zna niu 
61-719 Po znań, ul. gen. T. Ku trze by 10
Nu mer uczelni w ewidencji – 90

Nu mer uczelni w ewidencji – 325
Rek tor: dr Adam Koliński

kie run ki:
 lo gi sty ka III – stu dia in ży nier skie
 lo gi sty ka III – stu dia li cen cjac kie
 za rządza nie I – stu dia li cen cjac kie

Akademia Nauk Stosowanych
im. Księcia Miesz ka I w Po zna niu
60-320 Po znań, ul. Bułgar ska 55
Nu mer uczelni w ewidencji – 305

Wyższa Szko ła Umie jęt no ści Spo łecz nych 
im. prof. Mi cha ła Iwasz kie wi cza
60-734 Po znań, ul. Gło gow ska 26
Nu mer uczelni w ewidencji – 134

Wyższa Szko ła Uni -Ter ra z sie dzi bą w Po zna niu 
61-527 Po znań, ul. Prądzyńskie go 53
Nu mer uczelni w ewidencji – 355

Wyższa Szko ła Za rządza nia i Ban ko wo ści 
w Po zna niu
61-538 Po znań, ul. Ro bo cza 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 9

Wyższa Szko ła Zdro wia, Uro dy i Edu ka cji w Po zna niu
60-133 Po znań, ul. Brzeźnic ka 3
Nu mer uczelni w ewidencji – 178

 PRUSZKÓW
Wyższa Szko ła Kul tu ry Fi zycz nej i Tu ry sty ki 
im. Ha li ny Ko no pac kiej w Prusz ko wie
05-800 Prusz ków, ul. An drze ja 1
Nu mer uczelni w ewidencji – 167

 PRZA SNYSZ
Uczel nia Lin gwi ni stycz no -Tech nicz na w Prza sny szu
86-100 Świe cie, ul. Chmiel ni ki 2 a
Nu mer uczelni w ewidencji – 306

 PRZEMYŚL
Wyższa Szko ła In for ma ty ki i Za rządza nia 
37-700 Prze myśl, ul. Sło wac kie go 85
Nu mer uczelni w ewidencji – 258

 PRZEWORSK
Wyższa Szko ła Spo łecz no -Go spo dar cza 
37-200 Prze worsk, ul. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 2
Nu mer uczelni w ewidencji – 367

PUŁTUSK

Aka de mia Fi nan sów 
i Biz ne su Vi stu la 
Fi lia Aka de mia im. Alek san dra
Gieysz to ra w Pułtu sku
06-100 Pułtusk, ul. Mic kie wi cza 36B
tel. 23 692 97 55
www.vi stu la.edu.pl

kie run ki:
 ad mi ni stra cja I
 bez pie czeństwo na ro do we I
 fi nan se i ra chun ko wość I
 hi sto ria III
 pe da go gi ka III
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M

Wyższa Szko ła Ban ko wa 
w Po zna niu
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
Biuro Rekrutacji 
tel. 61 655 33 00, 600 851 082
www.wsb.pl/poznan
e-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl
Numer uczelni w ewidencji – 47
Rektor: dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB  

Uprawnienia doktorskie: 1
D – stopień dr w dyscyplinie ekonomia i finanse

kierunki: 
 administracja III
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 Computer Science Ia – BSc degree program; studia

inżynierskie
 Engineering Management Ia – BSc degree program; studia

inżynierskie
 filologia angielska I – specjalności:
     Business English Communication
     Business Translation
 finanse i rachunkowość III
 handel międzynarodowy I
 International Trade Ia
 informatyka III – studia inżynierskie
 inżynieria zarządzania I – studia inżynierskie
 logistyka III – studia inżynierskie
 Management Ia
 marketing i sprzedaż I – studia również on-line
 prawo M
 prawo w biznesie I
 psychologia M
 psychologia w biznesie III
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie III – studia również on-line

Wyższa Szko ła Bez pie czeństwa w Po zna niu
60-778 Po znań, ul. Eli zy Orzesz ko wej 1
Nu mer uczelni w ewidencji – 316

Wyższa Szko ła Edu ka cji i Te ra pii 
im. prof. Ka zi mie ry Mi la now skiej z sie dzi bą
w Po zna niu
61-473 Po znań, ul. Gra bo wa 22
Nu mer uczelni w ewidencji – 315

Wyższa Szko ła Han dlu i Usług w Po zna niu
61-485 Po znań, ul. 28 Czerw ca 1956 r. 217/219
Nu mer uczelni w ewidencji – 130

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii 
w Poznaniu
61-022 Poznań, ul. Nieszawska 19
Numer uczelni w ewidencji – 28

Wyższa Szko ła Języ ków Ob cych 
im. Sa mu ela Bo gu mi ła Lin de go z sie dzi bą
w Po zna niu
61-577 Po znań, ul. Ró ża na 17a
Nu mer uczelni w ewidencji – 179

Wyższa Szko ła Ko mu ni ka cji i Za rządza nia 
w Po zna niu
61-578 Po znań, ul. Gar ba ry 71/19
Nu mer uczelni w ewidencji – 135

Wyższa Szko ła Lo gi sty ki 
w Po zna niu
61-755 Po znań, ul. Est kow skie go 6
Biu ro Re kru ta cji:
tel. 61 850 47 76
www.wsl.com.pl
e -ma il: re kru ta cja@wsl.com.pl
Utwo rzo na w ma ju 2001 r.
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 RADOM
Akademia Nauk Stosowanych w Ra do miu
26-600 Ra dom, ul. Trau gut ta 61
Nu mer uczelni w ewidencji – 142

Eu ro pej ska Uczel nia Spo łecz no -Tech nicz na
im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Ra do miu
26-600 Ra dom, ul. Wod na 13/21
Nu mer uczelni w ewidencji – 341

Pry wat na Wyższa Szko ła Ochro ny Śro do wi ska 
w Ra do miu
26-600 Ra dom, ul. Ma rii Fołtyn 6c
Nu mer uczelni w ewidencji – 31

Ra dom ska Szko ła Wyższa
26-600 Ra dom, ul. Ma rii Fołtyn 2
Nu mer uczelni w ewidencji – 65

Wyższa In ży nier ska Szko ła Bez pie czeństwa 
i Or ga ni za cji Pra cy w Ra do miu
26-600 Ra dom, ul. Grzy bow ska 4/6
Nu mer uczelni w ewidencji – 243

 RUDA ŚLĄSKA
Wyższa Szko ła Na uk Sto so wa nych w Ru dzie Śląskiej
41-704 Ru da Śląska, ul. Kró lo wej Ja dwi gi 18
Nu mer uczelni w ewidencji – 205

 RYKI
Lu bel ska Szko ła Wyższa w Ry kach
08-500 Ry ki, ul. War szaw ska 3 B
Nu mer uczelni w ewidencji – 112

 RZESZÓW

WSPiA Rze szow ska 
Szko ła Wyższa
35-310 Rze szów, ul. Ce giel nia na 14
Biu ro Re kru ta cyj ne:
tel. 514 194 892, 17 867 04 80, 17 867 04 81
www.wspia.eu
e -ma il: re kru ta cja@wspia.eu
Utwo rzo na w grud niu 1995 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 75
Rek tor: prof. dr hab. Je rzy Po słusz ny

Upraw nie nia dok tor skie: 1
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne

Ko le gium Ad mi ni stra cji 
 ad mi ni stra cja III

Ko le gium Bez pie czeństwa We wnętrz ne go i Kryminologii
 bez pie czeństwo we wnętrz ne III
 kryminologia I

Ko le gium Pra wa
 pra wo M

Ko le gium Za rządza nia
 za rządza nie I

Wyższa Szko ła 
In for ma ty ki i Za rządza nia 
z sie dzi bą w Rze szo wie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Rekrutacja:
tel. 17 866 11 88, 17 866 11 99
www.wsiz.rzeszow.pl
e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl
Utworzona w marcu 1996 r.

Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
 wzornictwo I
 architektura III
 architektura wnętrz III
 architektura krajobrazu I
 zarządzanie i inżynieria produkcji I

Wydział Ekonomii i Finansów
 ekonomia III
 ekonomia I – studia dualne – finanse i ekonomia w biznesie 
 finanse i rachunkowość III

Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny
 Business & Languages Ia

 SOSNOWIEC

Wyższa Szko ła Hu ma ni tas 
w So snow cu
41-200 So sno wiec, ul. Ki lińskie go 43
Punkt Re kru ta cyj ny
tel. 32 363 12 06, 32 363 12 27
www.hu ma ni tas.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@hu ma ni tas.edu.pl
Utwo rzo na w kwiet niu 1997 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 110
Rek tor: dr hab. Mi chał Kacz mar czyk, prof. WSH

Upraw nie nia dok tor skie: 1
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne

kie run ki:
 ad mi ni stra cja III
 bez pie czeństwo i hi gie na pra cy I – stu dia inżynierskie
 bez pie czeństwo na ro do we I
 elek tro ra dio lo gia III
 fi lo lo gia III – sp. fi lo lo gia an giel ska
 in for ma ty ka I
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M
 pra wo M
 psy cho lo gia M
 za rządza nie III

Wyższa Szko ła Me dycz na w So snow cu
41-200 So sno wiec, ul. Woj ska Pol skie go 6
Nu mer uczelni w ewidencji – 345

 STALOWA WOLA
Wyższa Szko ła Eko no micz na w Sta lo wej Wo li
37-450 Sta lo wa Wo la, ul. Ener ge ty ków 11A
Nu mer uczelni w ewidencji – 108

 STAROGARD GDAŃSKI
Po mor ska Szko ła Wyższa w Sta ro gar dzie Gdańskim
83-200 Sta ro gard Gdański, ul. Ko ściusz ki 112/114
Nu mer uczelni w ewidencji – 191

 SUCHA BESKIDZKA
Wyższa Szko ła Tu ry sty ki i Eko lo gii 
w Su chej Be skidz kiej
34-200 Su cha Be skidz ka, ul. Zam ko wa 1
Nu mer uczelni w ewidencji – 193

 SZCZECIN
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szcze ci nie
70-460 Szcze cin, ul. Mon te Cas si no 15
Nu mer uczelni w ewidencji – 114

Col le gium Bal ti cum – Akademia Nauk
Stosowanych z siedzibą w Szczecinie
71-011 Szcze cin, ul. Miesz ka I 61c
Nu mer uczelni w ewidencji – 176

Wyższa Szko ła Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w Szcze ci nie
71-332 Szcze cin, ul. M. Skło dow skiej -Cu rie 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 57

Numer uczelni w ewidencji – 81
Rektor: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

kierunki:
 fi lo lo gia an giel ska I – tłu ma cze nio wa z języ kiem chińskim;

od ręb na ścieżka kształce nia
 fi zjo te ra pia M
 gra fi ka kom pu te ro wa i pro duk cja mul ti me dial na I

– pro jek to wa nie gier kom pu te ro wych; od ręb na ścieżka
kształce nia

 in for ma ty ka III
 in for ma ty ka I – pro gra mo wa nie; od ręb na ścieżka kształce nia
 ko mu ni ka cja cy fro wa I
 ko sme to lo gia III
 pie lęgniar stwo I
 psy cho lo gia w za rządza niu I
 lo gi sty ka I
 za rządza nie I – fi nan se i ra chun ko wość w za rządza niu; od -

ręb na ścieżka kształce nia
 za rządza nie III
 In for ma tion Tech no lo gy IaIIa – Com pu ter Scien ce, 

Ga me De sign and De ve lop ment, Pro gram ming; od ręb ne
ścieżki kształce nia

 Lo gi stics Ia
 Nur sing Ia
 Ma na ge ment IaIIa – Avia tion Ma na ge ment; od ręb -

na ścieżka kształce nia

Wyższa Szko ła In ży nie ryj no -Eko no micz na w Rze szo wie
35-232 Rze szów, ul. Mi ło cińska 40
Nu mer uczelni w ewidencji – 312

 SANDOMIERZ
Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz no -Przy rod ni cza 
Stu dium Ge ne ra le San do mi rien se w San do mie rzu
27-600 San do mierz, ul. Mic kie wi cza 9/20
Nu mer uczelni w ewidencji – 73

 SIEDLCE
Col le gium Ma zo via
In no wa cyj na Szko ła Wyższa w Sie dl cach
08-110 Sie dl ce, ul. So ko łow ska 161
Nu mer uczelni w ewidencji – 161

 SIEMIATYCZE
Nad bu żańska Szko ła Wyższa im. Mar ka J. Kar pia
w Sie mia ty czach
17-300 Sie mia ty cze, ul. Ko ściusz ki 43
Nu mer uczelni w ewidencji – 222

 SŁUPSK
Wyższa Szko ła In ży nie rii Go spo dar ki w Słup sku
76-200 Słupsk, ul. Bałtyc ka 29
Nu mer uczelni w ewidencji – 273

 SOPOT

Sopocka Akademia 
Nauk Stosowanych
81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 5
tel. 58 555 83 80
tel. kom. 506 474 167, 506 474 217
www.ssw-sopot.pl
e-mail: rekrutacja@ssw-sopot.pl
Utworzona w 1999 r.
Numer uczelni w ewidencji – 174
Rektor: prof. dr hab. Teresa Martyniuk
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Wyższa Szkoła Bankowa 
Wydział Ekonomiczny 
w Szczecinie
70-224 Szczecin, ul. Śniadeckich 3
Biuro Rekrutacji
tel. 91 422 58 58
www.wsb.pl/szczecin
e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Numer uczelni w ewidencji – 47
Rektor: dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB  

kierunki: 
 bezpieczeństwo w biznesie i administracji I
 finanse i rachunkowość III
 grafika cyfrowa i multimedia I; w przygotowaniu
 informatyka I – studia inżynierskie
 inżynieria zarządzania I – studia inżynierskie
 logistyka III – studia inżynierskie
 Management Ia 
 marketing i sprzedaż I; również on-line
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 psychologia w biznesie I
 turystyka i rekreacja I
 zarządzanie III; również on-line i dla inżynierów

Wyższa Szko ła In te gra cji Eu ro pej skiej w Szcze ci nie
70-385 Szcze cin, ul. Mic kie wi cza 47
Nu mer uczelni w ewidencji – 165

Za chod nio po mor ska Szko ła Biz ne su w Szcze ci nie
71-210 Szcze cin, ul. Żołnier ska 53
Nu mer uczelni w ewidencji – 15

ŚRODA WIELKOPOLSKA
Wiel ko pol ska Wyższa Szko ła 
Spo łecz no -Eko no micz na w Śro dzie Wlkp.
63-000 Śro da Wlkp., ul. Su rzyńskich 2
Nu mer uczelni w ewidencji – 333

 TARNÓW
Ma ło pol ska Wyższa Szko ła Eko no micz na
z sie dzi bą w Tar no wie
33-100 Tar nów, ul. Wa ryńskie go 14
Nu mer uczelni w ewidencji – 64

Tar now ska Szko ła Wyższa z sie dzi bą w Tar no wie
33-100 Tar nów, ul. Mo ścic kie go 27
Nu mer uczelni w ewidencji – 303

 TORUŃ
Ko le gium Ja giel lońskie – To ruńska Szko ła Wyższa
87-100 To ruń, ul. Pro sta 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 281

Wyższa Szkoła Bankowa 
w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31 A
Biuro Informacji i Rekrutacji
Infolinia rekrutacyjna: 56 681 47 75
tel. 539 520 789, 538 688 806, 539 521 622, 664 426 909
www.wsb.pl/torun
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl 
Numer uczelni w ewidencji – 148
Rektor: prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

kierunki: 
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 Design w biznesie I
 Engineering Management IaIIa – studia inżynierskie
 Finance and Accounting IaIIa
 finanse i rachunkowość III
 informatyka w biznesie III; również studia inżynierskie

Aka de mia Fi nan sów 
i Biz ne su Vi stu la
Gru pa Uczel ni Vi stu la
02-787 War sza wa, ul. Sto kło sy 3
Dział Re kru ta cji
tel. 22 45 72 400
www.vi stu la.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@vi stu la.edu.pl
Utwo rzo na w grud niu 1991 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 2
Rek tor: dr hab. Waw rzy niec Ko nar ski

Upraw nie nia dok tor skie: 3
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie hi sto ria
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni stra cji

kie run ki:
 ar chi tek tu ra I – stu dia in ży nier skie
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I
 eko no mia III; rów nież stu dia on li ne 
 fi lo lo gia an giel ska z dru gim jęz. ob cym III
 fi nan se i ra chun ko wość III; rów nież stu dia on li ne
 gra fi ka III
 in for ma ty ka III – stu dia in ży nier skie
 sto sun ki między na ro do we III
 za rządza nie III; rów nież stu dia on li ne

Stu dia w j. an giel skim:
 Ar chi tec tu re Ia
 Com pu ter En gi ne ering IaIIa
 Jo ur na lism and So cial Com mu ni ca tion Ia
 Eco no mics IaIIa
 En glish Stu dies IaIIa
 Fi nan ce and Ac co un ting IaIIa
 Gra phic De sign IaIIa
 In ter na tio nal Re la tions IaIIa
 Pro ject Ma na ge ment Ia
 Ma na ge ment IaIIa

Aka de mia Le ona Koźmińskie go
w War sza wie
03-301 War sza wa, ul. Ja giel lońska 57/59
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
www.ko zmin ski.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@ko zmin ski.edu.pl
Utwo rzo na w ma ju 1993 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 17
Rek tor: prof. dr hab. Grze gorz Ma zu rek
Prezydent: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Pre zy dent Ho no ro wy: prof. dr hab. An drzej K. Koźmiński

Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 3
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rządza niu

i ja ko ści (za rządza nie)
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se

(eko no mia)
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 

(pra wo)

Upraw nie nia dok tor skie: 4
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rządza niu 

i ja ko ści (za rządza nie)
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se 

(eko no mia i fi nan se)
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne (pra wo)
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki so cjo lo gicz ne 

(so cjo lo gia)

kierunki:
 eko no mia III
 Fi nan cial Ma na ge ment IaIIa (Ma ster in Fi nan ce & Ac co -

un ting)
 Fi nan ce and Ac co un ting IaIIa – do uble de gree pro gram

(we współpra cy z uczel nia mi za gra nicz ny mi z Por tu ga lii, 
Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii, Fran cji, Hong kon gu)

 fi nan se i ra chun ko wość III

 inżynieria zarządzania III – studia inżynierskie
 IT in Business IaIIa – studia inżynierskie
 Logistics IaIIa; również studia inżynierskie
 logistyka III; również studia inżynierskie
 Management IaIIa
 pedagogika III
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 prawo w biznesie I
 psychologia M
 psychologia w biznesie I
 Tourism and Recreation Ia
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie I; studia również on-line

Akademia Kul tu ry Spo łecz nej i Me dial nej 
w To ru niu – Akademia Nauk Stosowanych
87-100 To ruń, ul. Św. Jó ze fa 23/35
Nu mer uczelni w ewidencji – 215

 TUCHOLA
Wyższa Szko ła Za rządza nia Śro do wi skiem w Tu cho li
89-500 Tu cho la, ul. Pocz to wa 13
Nu mer w re je strze MNiSW – 279

 WAŁBRZYCH
Wyższa Szko ła Za rządza nia i Przed siębior czo ści 
z sie dzi bą w Wałbrzy chu
58-309 Wałbrzych, ul. Wro cław ska 10
Nu mer w re je strze MNiSW – 102

 WARSZAWA

Aka de mia Eko no micz no -
-Hu ma ni stycz na w War sza wie
01-043 War sza wa, ul. Oko po wa 59
Biu ro Re kru ta cji
tel. 609 003 199, 736 150 285, 696 486 903, 535 671 018
www.vi zja.pl 
e -ma il: re kru ta cja@vi zja.pl
Utwo rzo na w ma ju 2001r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 261
Rek tor: dr hab. Kon rad Ja now ski, prof. AEH

Uprawnienia habilitacyjne: 4
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie psy cho lo gia 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce 
i ad mi ni stra cji

Upraw nie nia dok tor skie: 4
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni -
stra cji

kierunki:
 administracja III
 dietetyka I 
 filologia I – specjalności:

 filologia angielska
 filologia germańska

 Fashion Design Ia
 finanse i rachunkowość I→II
 informatyka III – studia inżynierskie
 kosmetologia I
 politologia I 
 prawo M 
 psychologia M, III
 zarządzanie III 



 Management IaIIa lub IIa online
 Management IaIIa – double degree program (we

współpracy z uczelniami zagranicznymi z Francji, Irlandii,
Brazylii)

 Management and Artificial Intelligence IaIIa (Master
in Management, major in Artificial Intelligence in Business)

 prawo M
 prawo i finanse – studia dwukierunkowe M, III
 pra wo w za rządza niu biz ne sem III (pra wo i za rządza -

nie w biz ne sie)
 zarządzanie III 
 zarządzanie online III 
 zarządzanie i psychologia biznesu III 
 zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach III

Col le gium Ci vi tas w War sza wie
00-901 War sza wa, pl. De fi lad 1 
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
tel. 22 656 71 89
www.ci vi tas.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@ci vi tas.edu.pl
Utwo rzo na w sierp niu 1997 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 129
Rek tor: dr hab. Sta ni sław Mo cek, prof. CC

Upraw nie nia dok tor skie: 1
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki so cjo lo gicz ne 

kie run ki:
 dzien ni kar stwo i no we me dia I – stu dia pro wa dzo ne rów -

nież ja ko dwu języcz ne pol sko -an giel skie
 so cjo lo gia III – stu dia pro wa dzo ne rów nież ja ko dwu ję-

zycz ne pol sko -an giel skie
 sto sun ki między na ro do we III – stu dia pro wa dzo ne rów -

nież ja ko dwu języcz ne pol sko -an giel skie
 za rządza nie III – stu dia pro wa dzo ne rów nież ja ko dwu -

języcz ne pol sko -an giel skie

Studia w j. angielskim:
 In ter na tio nal Re la tions IaIIa
 Jo ur na lism and New Me dia Ia
 Ma na ge ment IaIIa
 So cio lo gy IaIIa

Col le gium Hu ma num – Szko ła Głów na Me ne dżer ska
00-014 War sza wa, ul. Mo niusz ki 1 A
Nu mer uczelni w ewidencji – 383

Collegium Verum
02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10
Nu mer uczelni w ewidencji – 207

Eu ro pej ska Uczel nia w War sza wie
03-199 War sza wa, ul. Mo dlińska 51
Nu mer uczelni w ewidencji – 340

Eu ro pej ska Wyższa Szko ła Biz ne su w War sza wie
00-140 War sza wa, Ale ja „So li dar no ści” 117
Nu mer uczel ni w ewi den cji – 221

Eu ro pej ska Wyższa Szko ła Pra wa i Ad mi ni stra cji
w War sza wie
03-750 War sza wa, ul. Gro dzieńska 21/29
Nu mer uczelni w ewidencji – 137

Lin gwi stycz na Szko ła Wyższa w War sza wie
02-326 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 148
Nu mer uczelni w ewidencji – 168

Ma zo wiec ka Uczel nia Me dycz na w War sza wie
01-793 War sza wa, ul. Ry dy gie ra 8
Nu mer uczelni w ewidencji – 304

Pe da go gium – Wyższa Szko ła Na uk Spo łecz nych 
w War sza wie
00-102, War sza wa, ul. Mar szałkow ska 115
Nu mer uczelni w ewidencji – 365

 gra fi ka I
 in for ma ty ka I
 ko sme to lo gia I→II
 lo gi sty ka I; II sto pień – od ręb na ścieżka kształce nia
 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej I
 pe da go gi ka I
 pe da go gi ka I – re so cja li za cja 
 psy cho lo gia M
 so cjo lo gia I – so cjo kry mi no lo gia
 sto sun ki między na ro do we I; II sto pień od ręb na ścieżka

kształce nia
 tu ry sty ka i re kre acja I; II sto pień – od ręb na ścieżka kształ-

ce nia
 za rządza nie I→II

Stu dia w j. an giel skim:
 E -bu si ness & Di gi tal mar ke ting Ia
 In ter na tio nal Bu si ness ma na ge ment Ia
 In ter na tio nal To urism and Ho spi ta li ty Ma na ge ment Ia

SWPS Uni wer sy tet 
Hu ma ni stycz no spo łecz ny
z sie dzi bą w War sza wie
03-815 War sza wa, ul. Cho da kow ska 19/31
In for ma cja dla kan dy da tów:
tel. 22 103 26 30
www.stu dia.swps.pl
e -ma il: re kru ta cja@swps.edu.pl
Utwo rzo na w lip cu 1996 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 95
Rek tor: prof. dr hab. Ro man Cie ślak

Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 3
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie psy cho lo gia 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne
H – dr hab. na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie na uki o kul tu -

rze i re li gii 

Upraw nie nia dok tor skie: 6
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni -

stra cji
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki so cjo lo gicz ne
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie psy cho lo gia
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie li te ra tu ro znaw stwo
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie na uki o kul tu rze i re li gii

kierunki:
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III
 fi lo lo gia III – fi lo lo gia an giel ska 
 fi lo lo gia I – spe cjal no ści: fi lo lo gia an giel ska z roz sze rzo nym

j. chińskim, fi lo lo gia an giel ska z roz sze rzo nym j. ja pońskim, fi -
lo lo gia an giel ska z roz sze rzo nym j. ko re ańskim, fi lo lo gia an -
giel ska z roz sze rzo nym j. hisz pańskim, fi lo lo gia an giel ska
z roz sze rzo nym j. nie miec kim

 fi lo lo gia III – spe cjal no ści: fi lo lo gia nor we ska, fi lo lo gia
szwedz ka 

 fi lo lo gia I – fi lo lo gia nor we ska z roz sze rzo nym j. an giel skim,
fi lo lo gia szwedz ka z roz sze rzo nym j. an giel skim

 fi lo lo gia I – spe cjal no ści: ibe ry sty ka, ita lia ni sty ka
 fi lo lo gia I – spe cjal no ści: ibe ry sty ka z roz sze rzo nym j. an giel -

skim, ita lia ni sty ka z roz sze rzo nym j. an giel skim
 in for ma ty ka I
 kulturoznawstwo III
 kulturoznawstwo I – Kultura współczesna 
 Management IaIIa
 prawo M
 prawo w biznesie I
 projektowanie innowacji I – School of Ideas
 psychologia i informatyka I
 psychologia III
 psychologia M
 psychologia M – studia dla magistrów i licencjatów
 Psychology IaIIa 
 studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia I
 wzornictwo I, Ia – School of Form
 zarządzanie III
 życie publiczne I

Pol sko -Ja pońska Aka de mia
Tech nik Kom pu te ro wych
w War sza wie
02-008 War sza wa, ul. Ko szy ko wa 86
Dział Re kru ta cji
tel. 22 58 44 590, 22 58 44 582
www.pja.edu.pl
e -ma il: rekrutacja@pja.edu.pl
Utwo rzo na w li sto pa dzie 1994 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 51
Rek tor: dr hab. Je rzy Pa weł No wac ki

Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1
H – dr hab. na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for -

ma ty ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja

Upraw nie nia dok tor skie: 3
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty -

ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in ży nie ria

me cha nicz na
D – dr sztu ki w dys cy pli nie sztu ki pla stycz ne i kon ser wa cja dzieł

sztu ki

Wy dział In for ma ty ki
 in for ma ty ka III – stu dia inżynierskie pro wa dzo ne rów nież

w j. an giel skim oraz przez in ter net 
 in for ma ty ka IaIIa

Wy dział Kul tu ry Ja po nii
 kul tu ro znaw stwo I – Kul tu ra Ja po nii

Wy dział Sztu ki No wych Me diów
 ar chi tek tu ra wnętrz I
 gra fi ka III – Sztu ka No wych Me diów; stu dia sta cjo nar -

ne pro wa dzo ne rów nież w jęz. an giel skim
 gra fi ka IaIIa – Sztu ka No wych Me diów

Wy dział Za rządza nia In for ma cją
 za rządza nie in for ma cją III – stu dia inżynierskie pro wa -

dzo ne rów nież w j. an giel skim oraz przez in ter net
 za rządza nie in for ma cją Ia

Spo łecz na Aka de mia Na uk 
00-842 War sza wa, ul. Łuc ka 11
tel. 22 656 36 18
www.san.edu.pl
www.re kru ta cja.san.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja_wa wa@san.edu.pl
Utwo rzo na w stycz niu 1995 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 52
Rek tor: prof. dr hab. Ro man Pa to ra

Upraw nie nia dok tor skie: 2
H – dr hab. na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for -

ma ty ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rządza niu

i ja ko ści

Upraw nie nia dok tor skie: 4
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty -

ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie języ ko znaw stwo 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rządza niu i ja -

ko ści
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty -

ka tech nicz na i te le ko mu ni ka cja

kie run ki:
 ad mi ni stra cja I; II sto pień – od ręb na ścieżka kształce nia
 bez pie czeństwo na ro do we I→II
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I
 fi lo lo gia I→II – spe cjal no ści: 

 tłu ma cze nio wa
 ko mu ni ka cja między kul tu ro wa w biz ne sie i re kla mie 

  fi lo lo gia I – spe cjal ność: 
 fi lo lo gia an giel ska z dru gim języ kiem ob cym 

 fi nan se i ra chun ko wość I; II sto pień – od ręb na ścieżka
kształce nia

 fi zjo te ra pia M
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Szko ła Głów na Kra jo wa z sie dzi bą w War sza wie
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81
Nu mer uczelni w ewidencji – 382

Szko ła Głów na Tu ry sty ki 
i Ho te lar stwa Vi stu la
02-787 War sza wa, ul. Sto kło sy 3
tel. 22 45 72 400
www.vi stu la.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@vi stu la.edu.pl
Utwo rzo na w ma ju 1996 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 84
Rek tor: prof. dr hab. Alek san der Ro ni kier

kie run ki: 
 die te ty ka I
 tu ry sty ka i re kre acja III

Studia w j. angielskim:
 Dietetics Ia
 Turism and Recreation IaIIa

Szko ła Wyższa im. Bog da na Jańskie go w War sza wie
00-724 War sza wa, ul. Chełm ska 21a
Nu mer uczelni w ewidencji – 29

Uczel nia Col le gium In ter ma rium
00-108 War sza wa, ul. Ziel na 39
Nu mer uczel ni w ewi den cji – 385

Uczel nia Kor cza ka – Akademia Nauk Stosowanych
02-202 War sza wa, ul. Pan dy 13
Nu mer uczel ni w ewi den cji – 20

Uczel nia Ła zar skie go 
w War sza wie
02-662 War sza wa, ul. Świe ra dow ska 43
tel. 509 946 804, 513 037 680
www.la zar ski.pl
www.re kru ta cja.la zar ski.pl
e -ma il: re kru ta cja@la zar ski.edu.pl
Utwo rzo na w lip cu 1993 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 22
Rek tor: prof. dr hab. Ma ciej Ro gal ski

Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 4
H – dr hab. w dzie dzi nie na uki spo łecz ne w dys cy pli nie na uki
praw ne
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se
H – dr hab. na uk me dycz nych i na uk o zdro wiu w dys cy pli nie na -
uki me dycz ne
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad -
mi ni stra cji

Upraw nie nia dok tor skie: 4
D – dr w dzie dzi nie na uki spo łecz ne w dys cy pli nie na uki praw ne
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se
D – dr na uk me dycz nych i na uk o zdro wiu w dys cy pli nie na uki
me dycz ne 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni -
stra cji

Wy dział Eko no mii i Za rządza nia
 Bu si ness Eco no mics Ia – do uble de gree 
 Eco no mics IaIIa 
 eko no mia III
 Fi nan ce and Ac co un ting Ia
 fi nan se i ra chun ko wość I
 In ter na tio nal Re la tions IaIIa
 In ter na tio nal Re la tions and Eu ro pe an Stu dies IaIIa
 Ma na ge ment IaIIa
 za rządza nie III

Wy dział Me dycz ny
 kie ru nek le kar ski M
 pie lęgniar stwo I

Wyższa Szko ła – Edu ka cja w Spo rcie w War sza wie
00-992 War sza wa, ul. Ja giel lońska 88
Nu mer uczelni w ewidencji – 253

Wyższa Szko ła Ar ty stycz na w War sza wie
04-005 War sza wa, ul. Sien nic ka 6A
Nu mer uczelni w ewidencji – 352

Wyższa Szkoła Bankowa 
w Warszawie
03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25
Biuro Rekrutacji 
tel. 22 256 23 04
www.wsb.pl/warszawa
e-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl
Numer uczelni w ewidencji – 311
Rektor: dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. WSB

kierunki:
 administracja III
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 Computer Science Ia – studia inżynierskie
 ekonomia  III, IIa
 finanse i rachunkowość III
 informatyka I – studia inżynierskie
 logistyka I – studia inżynierskie
 Management IaIIa
 marketing i sprzedaż I
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
 prawo w biznesie I
 psychologia w biznesie I
 Tourism and Recreation Ia
 turystyka i rekreacja I
 zarządzanie III; studia również on-line

Wyższa Szko ła Bez pie czeństwa i Ochro ny 
im. Mar szałka Jó ze fa Piłsud skie go z sie dzi bą
w War sza wie
00-225 War sza wa, ul. Za kro czym ska 13
Nu mer uczelni w ewidencji – 319

Wyższa Szko ła Biz ne su, Me diów i Re kla my
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81
Nu mer uczelni w ewidencji – 317

Wyższa Szko ła Eko lo gii 
i Za rządza nia w War sza wie
00-792 War sza wa, ul. Ol szew ska 12
tel. 22 825 80 34/35
www.wse iz.pl
e -ma il: rek to rat@wse iz.pl
Utwo rzo na w lip cu 1995 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 62
Rek tor: dr Mo ni ka Ma dej, prof. WSEiZ

Wy dział Ar chi tek tu ry
 ar chi tek tu ra III, IaIIa
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, Ia
 ar chi tek tu ra wnętrz III, IaIIa
 bu dow nic two III, Ia
 wzor nic two I

Wy dział In ży nie rii i Za rządza nia
 in for ma ty ka I, Ia
 ochro na śro do wi ska III, IaIIa
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I, Ia
 za rządza nie I, Ia
 za rządza nie i in ży nie ria pro duk cji III, IaIIa
 zdro wie pu blicz ne I, Ia

Wyższa Szko ła In for ma ty ki Sto so wa nej 
i Za rządza nia WIT w War sza wie 
01-447 War sza wa, ul. Ne wel ska 6
Nu mer uczelni w ewidencji – 87

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
 ad mi ni stra cja I
 Avia tion Law and Pro fes sio nal Pi lot Li cen ce Ia 
 Law in Bu si ness Ma na ge ment Ia
 Law in In ter na tio nal Re la tions Ia
 pra wo M

Uczelnia Łukaszewski
02-776 War sza wa, ul. Hirsz fel da 11
Nu mer w re je strze MNiSW – 202

Uczel nia Me dycz na im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie 
w War sza wie
00-136 War sza wa, Plac Że la znej Bra my 10
Nu mer uczelni w ewidencji – 106

Uczel nia Spo łecz no -Me dycz na w War sza wie
00-336 War sza wa, ul. Ko per ni ka 30
Nu mer uczelni w ewidencji – 358

Uczel nia Tech nicz no -Han dlo wa 
im. He le ny Chod kow skiej
02-231 War sza wa, ul. Ju trzen ki 135
Nu mer uczelni w ewidencji – 5

VIAMODA Szko ła Wyższa z sie dzi bą w War sza wie
04-386 War sza wa, ul. Pa ca 37
Nu mer uczelni w ewidencji – 372

War szaw ska Szko ła Fil mo wa z sie dzi bą w War sza wie
01-518 War sza wa, ul. gen. Za jącz ka 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 371

War szaw ska Szko ła Za rządza nia 
– Szko ła Wyższa
01-204 War sza wa, ul. Sied mio grodz ka 3 A
tel. 22 862 32 24, fax 22 862 32 47
www.wsz -sw.edu.pl
e -ma il: dzie ka nat@wsz -sw.edu.pl
Utwo rzo na w grud niu 1992 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 12
Rek tor: prof. ucz. dr Sła wo mir Woźniak 

kie ru nek:
 za rządza nie III

War szaw ska Uczel nia Me dycz na
im. Ta de usza Koźlu ka
00-728 War sza wa, ul. Bo bro wiec ka 9
Nu mer uczelni w ewidencji – 1

War szaw ska Wyższa Szko ła Biz ne su z sie dzi bą
w War sza wie
00-389 War sza wa, ul. Smu li kow skie go 6/8
Nu mer uczelni w ewidencji – 212

War szaw ska Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz na
im. Bo le sła wa Pru sa
00-389 War sza wa, ul. Smu li kow skie go 6/8
Nu mer uczelni w ewidencji – 246

War szaw ska Wyższa Szko ła In for ma ty ki w War sza wie
00-169 War sza wa, ul. Edel ma na 17
Nu mer uczelni w ewidencji – 184

Warszawska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 
im. Rafała Lemkina 
00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115
Numer uczelni w ewidencji – 302

Wszech ni ca Pol ska 
Akademia Nauk Stosowanych w War sza wie
00-901 War sza wa, pl. De fi lad 1
(Pa łac Kul tu ry i Na uki, VIII p.)
Nu mer uczelni w ewidencji – 195
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Wyższa Szkoła Inżynierii 
i Zdrowia w Warszawie
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
Biuro Rekrutacji
tel. 22 562 35 00
www.wsiiz.pl
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
Utworzona w listopadzie 2003 r.
Numer w rejestrze MNiSW – 284 
Rektor: dr n. chem. Sebastian Grzyb

 chemia kosmetyczna I – studia inżynierskie
 chemia ogólna I – studia inżynierskie
 chemia żywności I – studia inżynierskie; ścieżka

kształcenia – jakość i bezpieczeństwo żywności
 dietetyka I – ścieżki kształcenia: dietetyka stosowana,

dietetyka kliniczna
 in ży nie ria ochro ny zdro wia i pro mo cja I – ścieżki kształ-

ce nia: bez pie czeństwo pro duk tu ko sme tycz ne go, bez pie -
czeństwo pro duk tu ko sme tycz ne go

 kosmetologia I→II – ścieżki kształcenia: kosmetologia
bioestetyczna, kosmetologia kliniczna, manager produktu
kosmetycznego, podologia

Wyższa Szko ła Me ne dżer ska w War sza wie
03-772 War sza wa, ul. Ka węczyńska 36
Nu mer uczelni w ewidencji – 60

Wyższa Szko ła Na uk Pe da go gicz nych
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81
Nu mer uczelni w ewidencji – 236

Wyższa Szko ła Pro mo cji, Me diów i Show Bu si nessu
z sie dzi bą w War sza wie
00-901 War sza wa, pl. De fi lad 1
Nu mer uczelni w ewidencji – 200

Wyższa Szko ła Re ha bi li ta cji w War sza wie
01-234 War sza wa, ul. Ka sprza ka 49
Nu mer uczelni w ewidencji – 339

Wyższa Szko ła Sto sun ków Między na ro do wych 
i Ame ry ka ni sty ki w War sza wie
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81
Nu mer w re je strze MNiSW – 124

Wyższa Szko ła Tu ry sty ki 
i Języ ków Ob cych w War sza wie
01-242 War sza wa, al. Pry ma sa Ty siąc le cia 38
Nu mer w re je strze MNiSW – 285

 WEJHEROWO
Ka szub sko -Po mor ska Szko ła Wyższa w Wej he ro wie
84-200 Wej he ro wo, ul. Dwor co wa 7
Nu mer uczelni w ewidencji – 280

 WŁOCŁAWEK
Ku jaw ska Szko ła Wyższa we Wło cław ku 
87-800 Wło cła wek, pl. Wol no ści 1
Nu mer uczelni w ewidencji – 69

 WOŁOMIN
Wyższa Szko ła Na uk Praw nych i Ad mi ni stra cji 
im. Le ona Pe tra życ kie go z sie dzi bą w Wo ło mi nie
05-200 Wo ło min, ul. La sko wa 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 159

Wyższa Szko ła Współpra cy Między na ro do wej 
i Re gio nal nej im. Z. Glo ge ra z sie dzi bą w Wo ło mi nie
05-200 Wo ło min, ul. La sko wa 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 322

Wro cław ska Wyższa Szko ła In for ma ty ki Sto so wa nej
we Wro cła wiu
53-615 Wro cław, ul. Słu bic ka 29-33
Nu mer uczelni w ewidencji – 301

Wyższa Szko ła Ban ko wa 
we Wro cła wiu
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31 
tel. 71 359 46 46
Biuro Rekrutacji 
infolinia: 71 758 22 30
tel. 698 837 061
www.wsb.pl/wroclaw
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
Numer uczelni w ewidencji – 146
Rektor: prof. dr hab. inż. Jacek Mercik

Uprawnienia doktorskie: 2
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
D – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

kierunki: 
 bezpieczeństwo wewnętrzne I
 filologia III – specjalności:
    filologia angielska
    filologia angielska /od podstaw/
    filologia germańska /od podstaw/
    filologia hiszpańska /od podstaw/
    filologia norweska /od podstaw/
 finanse i rachunkowość III
 Information Technology Ia – studia inżynierskie
 informatyka III – studia licencjackie i inżynierskie
 inżynieria zarządzania I – studia licencjackie i inżynierskie
 logistyka  III, IIa – studia inżynierskie
 Management IaIIa
 mikrobiznes I
 prawo M
 prawo w biznesie I
 turystyka i rekreacja III
 zarządzanie III

Wyższa Szko ła Fi zjo te ra pii we Wro cła wiu
50-038 Wro cław, ul. Ko ściusz ki 4
Nu mer uczelni w ewidencji – 154

Wyższa Szko ła Han dlo wa we Wro cła wiu
53-238 Wro cław, ul. Ostrow skie go 22
Nu mer uczelni w ewidencji – 111

Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz na we Wro cła wiu
53-608 Wro cław, ul. Ro bot ni cza 70B
Nu mer uczelni w ewidencji – 255

Wyższa Szko ła In for ma ty ki i Za rządza nia
„COPERNICUS” we Wro cła wiu
53-648 Wro cław, ul. Ino wro cław ska 56
Nu mer uczelni w ewidencji – 227

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1/201
Numer uczelni w ewidencji – 208

Wyższa Szko ła Pra wa
50-266 Wro cław, ul. Świętej Ja dwi gi 12
Nu mer uczelni w ewidencji – 377

Wyższa Szko ła Spor tu 
54-118 Wro cław, Al. Śląska 1
Nu mer uczelni w ewidencji – 359

Wyższa Szko ła Za rządza nia „Edu ka cja” 
we Wro cła wiu
50-425 Wro cław, ul. Kra kow ska 56-62
Nu mer uczelni w ewidencji – 122

 WROCŁAW

Dol no śląska Szko ła Wyższa 
z sie dzi bą we Wro cła wiu
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55
Biuro Rekrutacji
tel. 539 670 477, 539 670 452, 593 010 162
www.dsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl
Nu mer uczel ni w ewi den cji – 118
Rek tor: dr hab. Ewa Ku ran to wicz, prof. DSW 

Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie pe da go gi ka

Upraw nie nia dok tor skie: 2
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o ko mu ni ka cji spo -
łecz nej i me diach
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie pe da go gi ka

kie run ki:
 ad mi ni stra cja III
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I
 die te ty ka i pro mo cja zdro wia I
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III
 fi nan se i ra chun ko wość I; w przy go to wa niu
 geo de zja i kar to gra fia I – stu dia in ży nier skie
 Hu man Re so ur ces i Co aching IaIIa
 in for ma ty ka I – stu dia in ży nier skie
 ko sme to lo gia I
 Me dia De sign i mar ke ting wi ze run ko wy I
 me dia kre atyw ne: ga me de sign, ani ma cja, efek ty spe -

cjal ne III
 pe da go gi ka III
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M
 pe da go gi ka spe cjal na M
 psy cho lo gia M
 psy cho lo gia w biz ne sie I
 za rządza nie III

Ewan ge li kal na Wyższa Szko ła Teo lo gicz na
50-266 Wro cław, ul. św. Ja dwi gi 12 
Nu mer uczelni w ewidencji – 336

Międzynarodowa Wyższa
Szkoła Logistyki 
i Transportu we Wrocławiu
51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 19b 
Rekrutacja:
tel. 71 325 15 14 
www.mwsl.eu
e-mail: dziekanat@msl.com.pl
Numer w rejestrze MNiSW – 206
Utworzona w czerwcu 2001 r.
Rektor: dr Marcin Pawęska

kierunki:
 lo gi sty ka III; stu dia li cen cjac kie
 lo gi sty ka III; stu dia in ży nier skie
 Lo gi stics IaIIa (BSc Studies, MSc Studies)
 stu dia du al ne I – lo gi sty ka i trans port
 trans port I; stu dia li cen cjac kie
 bu dow nic two I; stu dia in ży nier skie
 za rządza nie I; stu dia li cen cjac kie

Nie pu blicz na Wyższa Szko ła Me dycz na
we Wro cła wiu
50-340 Wro cław, ul. No wo wiej ska 69
Nu mer uczelni w ewidencji – 337

Szko ła Wyższa Rze miosł Ar ty stycz nych i Za rządza nia
we Wro cła wiu
50-244 Wro cław, pl. Św. Ma cie ja 21
Nu mer uczelni w ewidencji – 256
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 ZAMOŚĆ
Wyższa Szko ła Hu ma ni stycz no -Eko no micz na
im. Ja na Za moy skie go w Za mo ściu
22-400 Za mość, ul. Ko sza ry 8
Nu mer uczelni w ewidencji – 141

ŻARY
Łu życ ka Szko ła Wyższa im. Ja na Be ne dyk ta Sol fy 
z sie dzi bą w Ża rach
68-200 Ża ry, ul. Pszen na 2b
Nu mer uczelni w ewidencji – 289

ŻYRARDÓW
Col le gium Ma so vien se – Wyższa Szko ła 
Na uk o Zdro wiu w Ży rar do wie
96-300 Ży rar dów, ul. Na ru to wi cza 35
Nu mer uczelni w ewidencji – 363

u c z e l n i e  n i e p u b l i c z n e

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2023 241megabaza.perspektywy.pl



242 perspektywy.pl

Wy dział Tech nicz ny
ul. Fry de ry ka Cho pi na 52, bud. nr 5
tel. 95 727 95 36
wt.ajp.edu.pl
e -ma il: wt@ajp.edu.pl

 au to ma ty ka i ro bo ty ka I stu dia in ży nier skie; pro fil prak tycz ny;
za kres: au to ma ty ka, ro bo ty ka

 ener ge ty ka I stu dia in ży nier skie; pro fil prak tycz ny; za kres: elek -
tro ener ge ty ka, in ży nie ria śro do wi ska

 in for ma ty ka III stu dia in ży nier skie; pro fil prak tycz ny; za kres:
two rze nie apli ka cji, pro jek to wa nie i eks plo ata cja sie ci kom pu te -
ro wych, au to ma ty ka i me cha tro ni ka

 in ży nie ria bez pie czeństwa I stu dia in ży nier skie; pro fil prak -
tycz ny; za kres: bez pie czeństwo tech nicz ne, bez pie czeństwo sys -
te mów in for ma tycz nych, bez pie czeństwo pu blicz ne

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III stu dia in ży nier skie; pro fil prak -
tycz ny; za kres: in we sty cje i wdro że nia prze my sło we, pro ce sy pro -
duk cyj ne i tech no lo gicz ne, urządze nia i sys te my me cha tro nicz ne

Wy dział Na uk o Zdro wiu
ul. Fry de ry ka Cho pi na 52, bu dy nek nr 8
tel. 95 727 95 28
http://ajp.edu.pl/ak tu al no sci -wti noz.html
e -ma il: wnz@ajp.edu.pl

 pie lęgniar stwo I pro fil prak tycz ny
 ra tow nic two me dycz ne I pro fil prak tycz ny
 tu ry sty ka i re kre acja III pro fil prak tycz ny; za kres: ob słu ga

i re kre acja tu ry sty ki

Aka de mia Ka li ska im. Pre zy den ta
Sta ni sła wa Woj cie chow skie go
62-800 Ka lisz, ul. No wy Świat 4

UCZEL NIE ZA WO DO WE

Aka de mia Bial ska Na uk 
Sto so wa nych im. Ja na Paw ła II
21-500 Bia ła Pod la ska, ul. Si dor ska 95/97

Państwowa Akademia
Nauk Stosowanych 
w Chełmie

Rek to rat
22-100 Chełm, ul. Pocz to wa 54
tel. 82 565 88 95
www.panschelm.edu.pl
e -ma il: rek to rat@pans chelm.edu.pl

 bez pie czeństwo we wnętrz ne III, InIIn In sty tut Ma te -
ma ty ki i In for ma ty ki; spe cjal no ści: za rza dza nie kry zy so we,
służby mun du ro we w sys te mie bez pie czeństwa pu blicz ne go
(kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa -
ny tak że do osób pra cu jących

 bu dow nic two I, In In sty tut Na uk Tech nicz nych i Lot nic twa;
stu dia 4-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: bu dow nic two ogól -
ne, dro gi i uli ce, in sta la cje bu dow la ne (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra -
cu jących

 die te ty ka i ży wie nie zbio ro we I, In In sty tut Na uk o Ży wie -
niu Czło wie ka i Rol nic twie; stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; spe -
cjal no ści: die te ty ka i do radz two ży wie nio we, ży wie nie zbio ro -
we (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć
do sto so wa ny tak że do osób pra cu jących

 elek tro tech ni ka I, In In sty tut Na uk Tech nicz nych i Lot nic twa;
stu dia 4-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: au to ma ty ka prze my -
sło wa i sys te my me cha tro nicz ne, prze twa rza nie i użyt ko wa nie
ener gii elek trycz nej, in ży nie ria po jaz dów elek trycz nych, in ży -
nie ria elek trycz na lot nisk (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa -
ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu jących

UCZEL NIE AKA DE MIC KIE

Aka de mia 
im. Ja ku ba z Pa ra dy ża 
w Go rzo wie Wiel ko pol skim

66-400 Go rzów Wiel ko pol ski, ul. Te atral na 25
www.ajp.edu.pl
Punkt In for ma cyj no -Re kru ta cyj ny:
tel. 95 727 95 10
e -ma il: re kru ta cja@ajp.edu.pl

uwa ga: za sa dy przy jęć na rok aka de mic ki 2023-2024 do stęp ne bez po -
śred nio na stro nie Uczel ni: ajp.edu.pl/in for ma cje -dla -kan dy da tow

Wy dział Ad mi ni stra cji i Bez pie czeństwa Na ro do we go
ul. Fry de ry ka Cho pi na 52, bud. nr 7
tel. 95 721 60 61
ajp.edu.pl/ak tu al no sci -wa ibn.html
e -ma il: wa ibn@ajp.edu.pl

 ad mi ni stra cja III pro fil prak tycz ny; za kres: ad mi ni stra cja eu -
ro pej ska, ad mi ni stra cja go spo dar cza i finan so wa, ad mi ni stra cja
pu blicz na, ad mi ni stra cja służby zdro wia i opie ki spo łecz nej

 bez pie czeństwo na ro do we III pro fil prak tycz ny; za kres: ad -
mi ni stro wa nie bez pie czeństwem i po rząd kiem pu blicz nym, bez -
pie czeństwo glo bal ne i re gio nal ne, bez pie czeństwo mi li tar ne,
edu ka cja dla bez pie czeństwa, ochro na osób i mie nia, za rządza -
nie kry zy so we w re gio nie

 kry mi no lo gia sto so wa na I pro fil prak tycz ny; za kres: zwal cza nie
prze stęp czo ści eko no micz nej, zwal cza nie cy ber prze stęp czo ści

Wy dział Eko no micz ny
ul. Fry de ry ka Cho pi na 52, bud. nr 7
tel. 95 721 60 15
ajp.edu.pl/ak tu al no sci -we.html
e -ma il: we@ajp.edu.pl

 finan se i ra chun ko wość III pro fil prak tycz ny; za kres: ban ko -
wość, ra chun ko wość i po dat ki

 lo gi sty ka I pro fil prak tycz ny; za kres: lo gi sty ka han dlu i dys try -
bu cji, trans port i spe dy cja, za rządza nie pro ce sa mi lo gi stycz ny mi

 za rządza nie III pro fil prak tycz ny; za kres: pro jek to wa nie
i sprze daż usług, za rządza nie ka pi ta łem ludz kim w śro do wi skach
wie lo kul tu ro wych, za rządza nie no wo cze sną or ga ni za cją

Wy dział Hu ma ni stycz ny
ul. Te atral na 25
tel. 95 721 60 35
ajp.edu.pl/ak tu al no sci -wh.html
e -ma il: wh@ajp.edu.pl

 filo lo gia III pro fil prak tycz ny; za kres: filo lo gia an giel ska, filo lo -
gia an giel ska od pod staw, filo lo gia nie miec ka, filo lo gia nie miec ka
od pod staw; mo duł: na uczy ciel ski, trans la tor ski

 filo lo gia pol ska III pro fil ogól no aka de mic ki; za kres: bi blio te -
ko znaw stwo i in for ma cja na uko wa, ko mu ni ka cja me dial na, lo go -
pe dia; mo duł wspól ny dla wszyst kich za kre sów: na uczy ciel ski

 ko mu ni ka cja me dial na i spo łecz na I pro fil prak tycz ny; za kres:
dzien ni kar stwo, no we me dia

 pe da go gi ka III pro fil prak tycz ny; za kres: pe da go gi ka opie kuń-
czo -wy cho waw cza z asy sten tem ro dzi ny, pe da go gi ka opie kuń-
czo -wy cho waw cza z ar te te ra pią

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M pro fil prak -
tycz ny

Publiczne uczelnie zawodowe już od wielu lat są szan są na zdo by cie wy kształ-
ce nia i pra cy. Są tam, gdzie je dy ną szan są awan su spo łecz ne go jest stu dio wa -
nie bli sko do mu. W PUZ -ach stu diu je obec nie po nad 70 000 osób, a od
mo men tu utwo rze nia wy kształci ły już one po nad 250 tys. spe cja li stów.

Naj więcej państwo wych uczel ni za wo do wych jest w wo je wódz twach pod kar pac kim
i wiel ko pol skim oraz w dol no śląskim i ma ło pol skim. Naj częściej zdo by wa się tu dy plo my li -
cen cja ckie i in ży nier skie. Są jednak i takie PUZ-y, któ re ma ją ta kże upraw nie nia do pro wa -
dze nia stu diów II stop nia (ma gi ster skich). 

Uczel nie pro wa dzą przede wszyst kim li cen cja ckie stu dia hu ma ni stycz ne oraz – co szcze -
gól nie wa żne w kon tek ście przy szłej pra cy – tech nicz ne stu dia in ży nier skie. W ofer cie pra -
wie wszyst kich PUZ są ta kże li cen cja ckie stu dia me dycz ne (m.in. pie lęgniar stwo, fi zy ko te -
ra pia, ra tow nic two me dycz ne).

Naj więk szą za le tą na uki w PUZ jest prak tycz ny wy miar kształce nia. Uczel nie ści śle współ-
pra cu ją z lo kal ny mi przed siębior stwa mi i in sty tu cja mi, przy go to wu jąc ka drę dla po trzeb lo kal -
nych ryn ków – to wiel ka szan sa dla osób, któ re chcą przy go to wać się pod czas stu diów do
kon kret nej pro fe sji, na by wa jąc umie jęt no ści przy dat ne na praw dzi wych sta no wi skach pra cy.

publiczne
UCZELNIE 
ZAWODOWE
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 filo lo gia I, In In sty tut Neo filo lo gii; spe cjal no ści: filo lo gia an giel -
ska – ame ry ka ni sty ka /język – kul tu ra – po li ty ka USA/; filo lo gia
an giel ska /trans la to ry ka sto so wa na/; filo lo gia sło wiańska trans -
la to rycz na – język ro syj ski z języ kiem ukra ińskim za awan so wa -
ny lub od pod staw/ruch gra nicz ny i ad mi ni stra cja cel na – upraw -
nie nia agen ta cel ne go (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga:
plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu jących

 ma te ma ty ka sto so wa na I, In In sty tut Ma te ma ty ki i In for ma -
ty ki; spe cjal no ści: eko no mia ma te ma tycz na, in for ma ty ka sto -
so wa na (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do -
sto so wa ny tak że do osób pra cu jących

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I In sty tut Na uk Tech nicz nych
i Lot nic twa; stu dia 4-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: me cha ni ka
lot ni cza/me cha nik sa mo lo tów tło ko wych, me cha nik sa mo lo tów
tur bi no wych; in ży nie ria lot ni cza /pi lo taż sa mo lo to wy, pi lo taż śmi -
głow co wy, dys po zy tor lot ni czy/ (kon kurs świa dectw doj rza ło ści)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn In sty tut Na uk
Tech nicz nych i Lot nic twa; stu dia 4-let nie in ży nier skie; spe cjal -
no ści: au to ma ty ka i ro bo ty ka prze my sło wa, dia gno sty ka i eks -
plo ata cja po jaz dów sa mo cho do wych, bu do wa i eks plo ata cja
ob ra bia rek ste ro wa nych nu me rycz nie (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra -
cu jących

 pe da go gi ka III, InIIn In sty tut Ma te ma ty ki i In for ma ty ki;
spe cjal no ści: pe da go gi ka re so cja li za cyj na z so cjo te ra pią, pe da -
go gi ka opie kuńczo -wy cho waw cza, pe da go gi ka szkol na z ele -
men ta mi ar te te ra pii, ani ma cja spo łecz no -kul tu ro wa z pe da go -
gi ką me diów (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć
do sto so wa ny tak że do osób pra cu jących

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn In sty -
tut Ma te ma ty ki i In for ma ty ki (kon kurs świa dectw doj rza ło ści);
uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu jących

 pie lęgniar stwo III In sty tut Na uk Me dycz nych (kon kurs świa -
dectw doj rza ło ści)

 rol nic two I, In In sty tut Na uk o Ży wie niu Czło wie ka i Rol nic -
twie; stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: ży wie nie czło -
wie ka i or ga ni za cja wy po czyn ku + cer ty fikat die te ty ka: udzie -
la nie po rad die te tycz nych i ży wie nio wych; to wa ro znaw stwo
pro duk tów i su row ców rol ni czych + cer ty fikat: spe cja li sta sys -
te mu za rządza nia ja ko ścią w prze my śle spo żyw czym; agro biz -
nes; agro tu ry sty ka; me cha ni za cja rol nic twa (kon kurs świa dectw
doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób
pra cu jących

 sto sun ki między na ro do we I, In In sty tut Neo filo lo gii; spe -
cjal no ści: między na ro do wy wy miar ob słu gi ru chu gra nicz ne go
i ochro na gra nic /upraw nie nia agen ta cel ne go/; za rządza nie
bez pie czeństwem między na ro do wym (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra -
cu jących

Państwo wa 
Uczel nia Za wo do wa 
im. Igna ce go Mo ścic kie go 
w Cie cha no wie

Biu ro Re kru ta cji  
06-400 Cie cha nów
ul. Ga brie la Na ru to wi cza 9, pok. nr 18
www.pu zim.edu.pl
e -ma il: rek to rat@pu zim.edu.pl
Re je stra cja kan dy da tów: irk.pu zim.edu.pl
tel. 23 672 62 00, 23 672 20 50 w. 180
fax 23 672 20 50 w. 1162
e -ma il: re kru ta cja@pu zim.edu.pl

Wy dział In ży nie rii i Eko no mii
06-400 Cie cha nów, ul. Ga brie la Na ru to wi cza 9
tel./fax 23 672 30 75
e -ma il: wie@pu zim.edu.pl

Wy dział Na uk o  Zdro wiu i Na uk Spo łecz nych
06-400 Cie cha nów, ul. Woj ska Pol skie go 51
tel./fax 23 672 22 13
e -ma il: wzs@pu zim.edu.pl 

Wy dział Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych, Fi lia w Mła wie
06-500 Mła wa, ul. War szaw ska 52
tel./fax 23 654 98 08
e -ma il: wts@pu zim.edu.pl

Ogól ne za sa dy re kru ta cji:
Re kru ta cja na stu dia sta cjo nar ne pro wa dzo na jest na pod sta wie świa -
dectw doj rza ło ści, a na stu dia II stop nia na pod sta wie dy plo mu ukończe -
nia stu diów I stop nia.

Ter mi ny skła da nia do ku men tów:
Na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne – od 12 czerw ca do 27 wrze -
śnia 2023 r.
– I etap – od 12 czerw ca do 27 lip ca 2023 r.
– II etap – od 2 sierp nia do nie później niż do 22 wrze śnia 2023 r.
– III etap – od 25 wrze śnia do 27 wrze śnia 2023 r. – re kru ta cja uzu -
pełnia jąca, pod wa run kiem nie wy pełnie nia li mi tu miejsc na da nym
kie run ku stu diów
Ogło sze nie wy ni ków po stępo wa nia kwa li fika cyj ne go – od po wied -
nio 2 sierp nia 2023 r. oraz 27 wrze śnia 20023 r.; re kru ta cji uzu peł-
nia jącej – 29 paździer ni ka 2023 r.

Wy dział In ży nie rii i Eko no mii
 eko no mia I, In za kre sy: za rządza nie i finan se w przed siębior -

stwie, ad mi ni stra cja i finan se sek to ra pu blicz ne go, finan se i ra -
chun ko wość przed siębiorstw (kon kurs świa dectw doj rza ło ści
– trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyższą
punk ta cją/)

 in for ma ty ka I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za kre sy: in -
ży nie ria sys te mów opro gra mo wa nia /ISO-CSE In En glish/, in -
for ma ty ka w pro ce sach biz ne so wych (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze
/z naj wyższą punk ta cją/))

 in ży nie ria śro do wi ska I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za -
kre sy: in ży nie ria ko mu nal na, sie ci i in sta la cje pły no we, tech no -
lo gie ener ge tycz ne (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed -
mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyższą punk ta cją/)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I, In stu dia in ży nier skie 3,5-
let nie; za kre sy: in ży nie ria pro duk cji, me cha tro ni ka (kon kurs świa -
dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu -
rze /z naj wyższą punk ta cją/)

 rol nic two I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za kre sy: agro -
biz nes, ochro na śro do wi ska rol ni cze go (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj -
wyższą punk ta cją/)

Wy dział Na uk o Zdro wiu i Na uk Spo łecz nych
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (kon -

kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych
na ma tu rze /z naj wyższą punk ta cją/)

 pie lęgniar stwo III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed -
mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyższą punk ta cją/)

 pra ca so cjal na III, InII za kre sy: pra ca so cjal na w po mo -
cy spo łecz nej, pra ca so cjal na w ob sza rze prze mo cy i uza leż-
nień (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród
zda wa nych na ma tu rze /z naj wyższą punk ta cją/)

Wy dział Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych 
Fi lia w Mła wie
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I, In za kre sy: za rządza nie

kry zy so we, bez pie czeństwo i po rządek pu blicz ny (kon kurs
świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych
na ma tu rze /z naj wyższą punk ta cją/)

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja I, In stu dia in ży nier skie 3,5-
let nie; za kre sy: elek tro ni ka prze my sło wa, te le in for ma ty ka
(kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa -
nych na ma tu rze /z naj wyższą punk ta cją/)

 lo gi sty ka I, In za kre sy: lo gi sty ka i spe dy cja w trans por cie dro -
go wym, lo gi sty ka w przed siębior stwie pro duk cyj nym (kon kurs
świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych
na ma tu rze /z naj wyższą punk ta cją/)

Aka de mia Na uk Sto so wa nych 
w El blągu
82-300 El bląg, ul. Woj ska Pol skie go 1

Państwo wa Wyższa Szko ła Za wo do wa
w Gło go wie
67-210 Gło gów, ul. Pio tra Skar gi 5

Aka de mia Na uk Sto so wa nych 
im. Hi po li ta Ce giel skie go w Gnieźnie
62-200 Gnie zno, ul. ks. Kard. S. Wy szyńskie go 38

Państwo wa Wyższa Szko ła 
Tech nicz no -Eko no micz na
im. ks. Bro ni sła wa Mar kie wi cza 
w Ja ro sła wiu
37-500 Ja ro sław, ul. Czar niec kie go 16

Kar ko no ska Aka de mia Na uk 
Sto so wa nych w Je le niej Gó rze
58-500 Je le nia Gó ra, ul. Lwó wec ka 18

Aka de mia Na uk Sto so wa nych 
w Ko ni nie
62-510 Ko nin, ul. Przy jaźni 1

Państwo wa Wyższa Szko ła Za wo do wa
w Ko sza li nie 
75-582 Ko sza lin, ul. Le śna 1

Kar pac ka Państwo wa Uczel nia
w Kro śnie
38-400 Kro sno, Ry nek 1

Col le gium Wi te lo na Uczel nia 
Państwo wa w Le gni cy
59-220 Le gni ca, ul. Sej mo wa 5a

Aka de mia Na uk 
Sto so wa nych 
im. Ja na Amo sa 
Ko meńskie go w Lesz nie

Biu ro Re kru ta cji
64-100 Lesz no, ul. Mic kie wi cza 5
Bu dy nek Głów ny, par ter, po kój nr 131
tel. 65 525 01 12
www.pwsz.edu.pl
e -ma il: re kru ta cja@pwsz.edu.pl

 bez pie czeństwo na ro do we I, In stu dia 6-se me stral ne li cen -
cjac kie; spe cjal no ści: przy go to wa nie do służby w Po li cji, za rzą-
dza nie kry zy so we z ele men ta mi obron no ści (li sta ran kin go wa
na pod sta wie ko lej no ści skła da nych do ku men tów; do ku men ty są
przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 bu dow nic two I stu dia 7-se met sral ne in ży nier skie dla pra cu ją-
cych; stu dia 7-se met sral ne in ży nier skie du al ne; spe cjal no ści: bu -
dow nic two ener go osz częd ne, or ga ni za cja i za rządza nie pro ce -
sem bu dow la nym (li sta ran kin go wa na pod sta wie ko lej no ści
skła da nych do ku men tów; do ku men ty są przyj mo wa ne do wy czer pa -
nia li mi tu miejsc)

 eko no mia I, In stu dia 6-se me stral ne li cen cjac kie; spe cjal no -
ści: finan se i ra chun ko wość ma łych i śred nich przed siębiorstw,
eko no mia me ne dżer ska (li sta ran kin go wa na pod sta wie ko lej no -
ści skła da nych do ku men tów; do ku men ty są przyj mo wa ne do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc)

 fizjo te ra pia M stu dia 10-se me stral ne ma gi ster skie (li sta ran kin -
go wa na pod sta wie ko lej no ści skła da nych do ku men tów; do ku men ty
są przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 in for ma ty ka I stu dia 7-se met sral ne in ży nier skie; spe cjal no ści:
in for ma ty za cja przed siębiorstw, apli ka cje in ter ne to we i mo bil ne,
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cy ber bez pie czeństwo sys te mów in for ma tycz nych (li sta ran kin -
go wa na pod sta wie ko lej no ści skła da nych do ku men tów; do ku men ty
są przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: wszyst kie
spe cjal no ści mo gą być re ali zo wa ne w sys te mie stu diów du al nych

 języ ki ob ce w ko mu ni ka cji spo łecz nej I stu dia 6-se me stral ne
li cen cjac kie; spe cjal no ści: spe cja li sta ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej
w prze strze ni glo bal nej, tłu macz w me diach i biz ne sie; uwa ga:
kie ru nek w przy go to wa niu, zo sta nie uru cho mio ny po otrzy ma -
niu zgo dy z MEiN

 lin gwi sty ka sto so wa na I stu dia 6-se me stral ne li cen cjac kie; spe -
cjal no ści: kul tu ro wo -tłu ma cze nio wa, co pyw ri ting; uwa ga: kie ru -
nek w przy go to wa niu, zo sta nie uru cho mio ny po otrzy ma niu zgo -
dy z MEiN

 lo gi sty ka I stu dia 7-se met sral ne in ży nier skie; pro fil prak tycz ny;
spe cjal no ści: lo gi sty ka pro duk cji, lo gi sty ka han dlu i usług (li sta ran -
kin go wa na pod sta wie ko lej no ści skła da nych do ku men tów; do ku men -
ty są przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I stu dia 7-se met sral ne in ży nier -
skie dla pra cu jących; spe cjal no ści: kom pu te ro we wspo ma ga nie
pro duk cji, eks plo ata cja i dia gno sty ka po jaz dów sa mo cho do wych
(li sta ran kin go wa na pod sta wie ko lej no ści skła da nych do ku men tów;
do ku men ty są przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 me cha tro ni ka III stu dia 7-se met sral ne in ży nier skie dla pra -
cu jących; spe cjal no ści: no wo cze sne kon struk cje i tech no lo gie
w me cha tro ni ce, za sto so wa nie me cha tro ni ki w in ży nie rii elek -
trycz nej, elek tro mo bil ność i sys te my nie kon wen cjo nal nych źró -
deł ener gii (li sta ran kin go wa na pod sta wie ko lej no ści skła da nych do -
ku men tów; do ku men ty są przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu
miejsc); uwa ga: łącz nie licz ba go dzin za jęć dy dak tycz nych na stu -
diach sta cjo nar nych wy no si 2700

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M stu dia 10-se -
me stral ne ma gi ster skie (li sta ran kin go wa na pod sta wie ko lej no ści
skła da nych do ku men tów; do ku men ty są przyj mo wa ne do wy czer pa -
nia li mi tu miejsc)

 pie lęgniar stwo I stu dia 6-se me stral ne li cen cjac kie; uwa ga: stu -
dia o pro filu prak tycz nym, licz ba go dzin za jęć i prak tyk – 4795.
(li sta ran kin go wa na pod sta wie ko lej no ści skła da nych do ku men tów;
do ku men ty są przyj mo wa ne do wy czer pa nia li mi tu miejsc)

 wy cho wa nie fizycz ne III stu dia 6-se me stral ne li cen cjac kie;
spe cjal no ści: ma na ger spor tu lo kal ne go i re kre acji ru cho wej, re -
kre acyj ny tre ning zdro wot ny wel l ness &SPA (li sta ran kin go wa na pod -
sta wie ko lej no ści skła da nych do ku men tów; do ku men ty są przyj mo -
wa ne do wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: obo wiąz ko we,
pro gra mo we obo zy: obóz let ni /12 dni/ – re ali zo wa ny po 2 se -
me strze stu diów; obóz zi mo wy /8 dni/ – re ali zo wa ny po 3 se me -
strze stu diów

Aka de mia Na uk Sto so wa nych
w Łom ży
18-400 Łom ża, ul. Aka de mic ka 14

Państwo wa Wyższa Szko ła Za wo do wa
w No wym Sączu
33-300 No wy Sącz, ul. Sta szi ca 1

Pod ha lańska Państwo wa Uczel nia
Za wo do wa w No wym Tar gu
34-400 No wy Targ, ul. Ko kosz ków 71

Państwo wa Wyższa Szko ła Za wo do wa
w Ny sie
48-300 Ny sa, ul. Ar mii Kra jo wej 7

Ma ło pol ska Uczel nia Państwo wa 
im. rtm. Wi tol da Pi lec kie go 
w Oświęci miu
32-600 Oświęcim, ul. Kol be go 8

Aka de mia Na uk Sto so wa nych 
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Pi le
64-920 Pi ła, ul. Pod cho rążych 10

Ma zo wiec ka Uczel nia Pu blicz na
w Płoc ku
09-402 Płock, Plac Dąbrow skie go 2

Państwo wa Wyższa Szko ła 
Wschod nio eu ro pej ska w Prze my ślu
37-700 Prze myśl, ul. Książąt Lu bo mir skich 6

Państwo wa Wyższa Szko ła 
Za wo do wa w Ra ci bo rzu
47-400 Ra ci bórz, ul. Sło wac kie go 55

Uczel nia Państwo wa 
im. Ja na Grod ka w Sa no ku
38-500 Sa nok, ul. Mic kie wi cza 21

Aka de mia Na uk Sto so wa nych 
Ste fa na Ba to re go w Skier nie wi cach
96-100 Skier nie wi ce, ul. Ba to re go 64C

Państwo wa Uczel nia Za wo do wa 
im. prof. Edwar da F. Szcze pa ni ka
w Su wałkach
16-400 Su wałki, ul. No nie wi cza 10

Państwo wa Uczel nia Za wo do wa 
im. prof. Sta ni sła wa Tar now skie go
w Tar no brze gu
39-400 Tar no brzeg, ul. Sien kie wi cza 50

Aka de mia Na uk Sto so wa nych 
w Tar no wie
33-100 Tar nów, ul. Mic kie wi cza 8

Państwo wa Uczel nia 
An ge lu sa Si le siu sa 
w Wałbrzy chu

58-300 Wałbrzych, ul. Zam ko wa 4
www.ans.edu.pl

Ogól ne za sa dy przy jęć:
– pod sta wą przy jęcia na stu dia pierw sze go stop nia i jed no li te stu dia ma -

gi ster skie są punk ty re kru ta cyj ne przy zna wa ne kan dy da to wi za przed -
mio ty, z któ rych zda wał eg za min ma tu ral ny, eg za min doj rza ło ści lub
eg za min prze pro wa dzo ny w ra mach pro gra mu Ma tu ry Między na ro do -
wej;

– do każde go kie run ku stu diów zo sta ły przy pi sa ne przed mio ty zda wa ne
na ma tu rze, za któ re kan dy dat mo że otrzy mać punk ty re kru ta cyj ne.

 ad mi ni stra cja III, InIIn 
 ar chi tek tu ra wnętrz I, In 
 bez pie czeństwo we wnętrz ne I, In; uwa ga: re kru ta cja po -

trzy ma niu zgo dy MEiN na uru cho mie nie kie run ku
 die te ty ka I, In
 filo lo gia I, In – spe cjal ność: filo lo gia an giel ska
 gra fika użyt ko wa z re kla mą I, In
 ko sme to lo gia I, In 
 lo gi sty ka III, InIIn
 pe da go gi ka I, In 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M
 pie lęgniar stwo I
 tech ni ki den ty stycz ne I, In
 za rządza nie I, In

Aka de mia Na uk Sto so wa nych 
w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Woj ska Pol skie go 99, bud. 4

Państwo wa Uczel nia Za wo do wa 
we Wło cław ku
87-800 Wło cła wek, ul. 3 Ma ja 17

Aka de mia Za moj ska
22-400 Za mość, ul. Pe re ca 2
tel. 84 638 34 44, fax 84 638 35 00
www.aka de mia za moj ska.edu.pl
e -ma il: rek to rat@aka de mia za moj ska.edu.pl

uwa ga: za sa dy przy jęć na rok aka de mic ki 2023-2024 do stęp ne bez -
po śred nio na stro nie Uczel ni

 bez pie czeństwo na ro do we III stu dia li cen cjac kie 
 filo lo gia an giel ska I stu dia li cen cjac kie
 finan se i ra chun ko wość III stu dia li cen cjac kie
 in for ma ty ka I stu dia li cen cjac kie
 lo gi sty ka I – stu dia in ży nier skie
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I – stu dia in ży nier skie
 pe da go gi ka III stu dia li cen cjac kie
 pie lęgniar stwo III stu dia li cen cjac kie
 po łożnic two III stu dia li cen cjac kie
 po łożnic two I – stu dia po mo sto we
 pra wo M
 ra tow nic two me dycz ne I stu dia li cen cjac kie
 ry nek sztu ki i za rządza nie w kul tu rze III stu dia li cen cjac kie
 tu ry sty ka i re kre acja I stu dia li cen cjac kie
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Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 230, 234, 237
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 239
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