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Zasady przyjęć do uczelni publicznych 2021/22



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 róż nio 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 czą ce – 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 czą ce za sad przy jęć – czcion ką po chyłą. 

Uzu peł nie niem tych roz wią zań 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 ją ca 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 wyż szym i na uce kry te ria kwa li fi ka cji na stu dia na rok aka de -
mic ki 2021/22, wszel kie de cy zje o re kru ta cji na le żą bez po śred nio 
do szkół wyż szych. Od de cy zji se na tów po szcze gól nych uczel ni za le -
ży, ja kie bę dą szcze gó ło we za sa dy re kru ta cji. Za sa dy przy jęć na stu 
dia uczel nie ma ją obo wią zek ogło sić do koń ca ma ja w ro ku po prze 
dza ją -cym ko lej ny rok aka de micki. 

Na więk szość uczel ni pod sta wą przy ję cia 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 cał ko wi cie w ję zy 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 czę ściej 
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 ją ce go brak prze -
ciw wska zań do pod ję cia 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 ję zy ku an giel skim  
f  – stu dia w ję zy 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 2021/2022

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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ozna cza, że kie ru nek stu diów  
po sia da oce nę wy ró żnia ją cą  
Polskiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej

Akredytowane kierunki studiów

Uwaga: W związ ku z re gu la cja mi wpro wa dzo ny mi przez no wą Usta wę o szkol nic twie wyż szym i na uce z lip ca 2018 ro ku i dy na micz nie prze kształ ca ją cy mi się struk tu ra mi  
or ga ni za cyj ny mi uczel ni ofer ta czę ści szkół wyż szych zo sta ła przed sta wio na w tym wy da niu w po sta ci li sty kie run ków, zaś czę ści – tak jak po przed nio, w ukła dzie wy dzia ło wym. 

oznacza, że kierunek studiów  
posiada akredytację Komisji 
Akredytacyjnej Uczelni Techniczych



Uni wer sy tet Ja giel loń ski 
w Kra ko wie 
 

31-007 Kra ków, ul. Go łę bia 24 
Dział Re kru ta cji na Stu dia – tel. 12 663 14 01 
Re kru ta cja. uj. edu. pl 
www.uj.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uj.edu.pl 

 
Ośro dek Mię dzy 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 
 mię dzy wy dzia ło we in dy wi du al ne stu dia hu ma ni stycz ne 

III (1. ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma -
ty ka, WOS; 3. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, 
ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski; 4. roz mo -
wa kwa li fi ka cyj na /x3/; do dat ko wym kry te rium for mal nym jest przy stą -
pie nie do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej spraw dza ją cej pre dys po zy cje do pod -
ję cia stu diów mię dzy 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 ją cych 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 /min. 60% punk tów moż li wych do uzy ska nia/; po -
wyż szy wa ru nek obo wią zu je wszyst kich kan dy da tów na stu dia, 
nie za leż nie od po sia da nych osią gnięć w olim pia dach i kon kur sach, z za -
strze że niem, że kan dy da ci po sia da ją cy rów no cze śnie ty tuł lau re ata jed -
nej olim pia dy oraz ty tuł co naj mniej fi na li sty eli mi na cji stop nia cen tral -
ne go in nej olim pia dy ogól no pol skiej lub mię dzy na ro do wej uwzględ nia nych 
w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym na te stu dia uzy sku ją z roz mo wy 100% 
punk tów moż li wych do zdo by cia, bez ko niecz no ści przy stę po wa nia 
do niej; osta tecz ny wy nik kwa li fi ka 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 mię dzy ob sza ro wych MISH za le ży od wy bra ne go 
kie run ku wio dą ce go, z któ re go stu dent za mie rza uzy skać dy plom) 

 
Ośro dek Mię dzy 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, fi zy 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 mię dzy ob sza ro wych SMP za le ży od wy bra ne go kie run -
ku wio dą ce 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, fi zy -

ka, ma te ma ty ka) 
 

 bio fi zy ka  mo le ku lar na i ko mór ko wa III (je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy 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, fi zy ka, in for ma ty ka) 

 bio tech no lo gia I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
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, 

ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję -
zyk ro syj ski, ję zyk 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: fi zy ka, fi lo zo fia, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk 
fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk wło ski, ję zyk ro -
syj ski, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia orien tal na – ja po ni sty ka III (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. 
ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia orien tal na – si no lo gia III (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. 
ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia orien tal na – tur ko lo gia III (1. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski /x3/, ję zyk fran cu ski /x3/, ję zyk hisz pań ski /x3/, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x3/, ję zyk nie miec ki /x3/, ję zyk ro -
syj ski /x3/, ję zyk wło ski x/3/; 2. ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia por tu gal ska III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia ro syj ska III (1. ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia ru muń ska I (je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia sło wiań ska III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia szwedz ka III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk nie -
miec ki /x3/, ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk 
pol ski /x2/, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk fran cu -
ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk ro syj -
ski, ję zyk wło ski, WOS) 

 fi lo lo gia ukra iń ska z ję zy kiem ro syj skim III (1. ję zyk pol -
ski; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję -
zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję -
zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia wę gier ska III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia wło ska III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 ję zyk i kul tu ra Ro sji In (1. ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 kul tu ra Ro sji i na ro dów są sied nich – stu dia fi lo lo gicz ne I (1. 
ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran -
cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie -
miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 
Wy dział Fi lo zo ficz ny 
www.phils.uj.edu.pl 
 fi lo zo fia III (dwa przed mio ty spo śród: fi lo zo fia /x2/, bio lo gia, fi -

zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu -
ra an tycz na, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 ko gni ty wi sty ka III (1. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, ję zyk 
an giel ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na; 2. dwa przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 pe da go gi ka III (1. ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu -
ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, 
ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (1. ję zyk pol -
ski; 2. bio lo gia, fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk 
wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (1. ję zyk pol ski, 2. bio lo gia, fi lo zo fia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań -
ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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: 
fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, WOS) 

 

 psy cho lo gia M (1. ję zyk an giel ski /x2/; 2. je den przed miot 
spo śród: bio lo gia /x3/, hi sto ria /x3/, ma te ma ty ka /x3/) 

 
 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: ję zyk an -
giel ski /x2/, ję zyk fran cu ski /x2/, ję zyk hisz pań ski /x2/, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na /x2/, ję zyk nie miec ki /x2/, ję zyk pol ski /x2/, ję zyk 
ro syj ski /x2/, ję zyk wło ski x/2/; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, fi lo 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) 

 
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, fi zy 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, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 che mia zrów no wa żo ne go roz wo ju I (1. che mia; 2. je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 

 ochro na śro do wi ska III (dwa przed mio ty spo śród: bio -
lo gia, che mia, fi zy 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, fi zy 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 czę ści 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, fi zy -
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 czę ści eg za mi nu ma tu ral ne go z che -
mii na R) 

 far ma cja Mn (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi -
zy 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 czę ści eg za mi nu ma tu ral ne go z che -
mii na po zio mie R) 

 
Wy dział Fi lo lo gicz ny 
www.filg.uj.edu.pl 
 fi lo lo gia an giel ska III (1. ję zyk an giel ski /x4/; 2. je den przed -

miot spo śród: ję zyk pol ski /x3/, ję zyk fran cu ski /x2/, ję zyk hisz pań -
ski /x2/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x2/, ję zyk nie miec ki /x2/, 
ję zyk ro syj ski /x2/, ję zyk wło ski /x2/) 

 fi lo lo gia an giel ska z ję zy kiem nie miec kim III, InIIn (1. 
ję zyk an giel ski /x4/; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk nie miec ki 
/x2/, ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia fran cu ska III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia ger mań ska III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk an -
giel ski /x3/, ję zyk fran cu ski /x3/, ję zyk hisz pań ski /x3/, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na /x3/, ję zyk nie miec ki /x3/, ję zyk ro syj ski /x3/, ję -
zyk wło ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski /x2/, fi lo zo -
fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS) 

 fi lo lo gia ger mań ska z ję zy kiem an giel skim III (1. ję zyk nie -
miec ki /x4/; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski /x2/, ję zyk 
pol ski) 

 fi lo lo gia hisz pań ska III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zy ki hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia kla sycz na III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk 
an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra 
an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk 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: ję zyk an giel ski /x3/, ję zyk fran cu ski /x3/, ję zyk hisz pań ski /x3/, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x3/, ję zyk nie miec ki /x3/, ję zyk ro -
syj ski /x3/, ję zyk wło ski /x3/; 2. ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia orien tal na – in do lo gia III (1. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski /x3/, ję zyk fran cu ski /x3/, ję zyk hisz pań ski /x3/, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x3/, ję zyk nie miec ki /x3/, ję zyk ro -
syj ski /x3/, ję zyk wło ski /x3/; 2. ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia orien tal na – ira ni sty ka III (1. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski /x3/, ję zyk fran cu ski /x3/, ję zyk hisz pań ski /x3/, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x3/, ję zyk nie miec ki /x3/, ję zyk ro -
syj ski /x3/, ję zyk wło ski /x3/; 2. ję zyk pol ski) 
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 so cjo lo gia III (1. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran -
cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 stu dia nad bud dy zmem I (dwa przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu -
ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec -
ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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, fi zy ka, in for -

ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 bio fi zy ka III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 

in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 fi zy ka III (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy -

ka, in for ma ty ka) 
 fi zy ka dla firm I (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, 

fi zy ka, in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka sto so wa na III (je den przed miot spo śród: che mia, 

fi zy 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, fi zy 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 pro wa dzo ne 

w ję zy ku an giel skim (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi -
zy 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 fi ka cyj nej spraw dza ją cej zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go; po zy tyw ne za li cze nie roz mo wy kwa li fi ka -
cyj nej ozna cza uzy ska nie z niej mi ni mum 60% punk tów moż li wych 
do zdo by cia; oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza ją cy zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy sku ją z roz mo wy 100% 
punk tów moż li wych do zdo by cia, bez ko niecz no ści przy stę po wa nia 
do niej; li sta wy bra nych do ku men tów po twier dza ją cych zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go, ak cep to wa nych w Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, 
znaj du je się na stro nie po świę co 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, fi zy ka, hi sto ria, WOS, in -
for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj -
ski, ję zyk 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/, fi zy ka /x2/, ma te ma ty ka /x2/, in for ma ty ka /x2/; 2. 
je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz -
pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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 (je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk an -
giel ski; kry te rium do dat ko we: roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją -
ca zna jo mość ję zy 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 ją cy zna jo mość 
z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją 100% pkt moż li 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 ją cych 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: fi lo zo -
fia, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 hi sto ria III (1. hi sto ria /x2/; 2. je den przed miot spo śród: fi lo zo -
fia, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk 
fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, WOS) 

 hi sto ria sztu ki III (dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria 
sztu ki, ję zyk pol ski) 

 ju da isty ka III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria /x2/, ję zyk 
pol ski /x2/, ma te ma ty ka /x2/; 2. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, 

 kul tu ro znaw stwo tek sty kul tu ry III (1. ję zyk pol ski /x2/; 2. 
je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an -
giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 po lo ni sty ka – kom pa ra ty sty ka III (1. ję zyk pol ski /x2/; 2. je -
den przed miot spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an -
giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 po lo ni sty ka an tro po lo gicz no -kul tu ro wa III (1. ję zyk pol ski 
/x2/; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran -
cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie -
miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 wie dza o te atrze I (1. ję zyk pol ski /x2/; 2. je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk 
hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk 
ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 
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: ję zyk 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/, fi zy ka /30/, fi lo 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/, ję zyk fran cu ski /30/, ję zyk hisz pań ski /30/, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /30/, ję zyk nie miec ki /30/, ję zyk ro syj ski 
/30/, ję zyk wło ski /30/) 

 ad mi ni stra cja InIIn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, 
fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, 
in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj -
ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 pra wo M (1. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk 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/, ję zyk fran cu ski /30/, ję zyk hisz pań ski /30/, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /30/, ję zyk nie miec ki /30/, ję zyk ro syj ski 
/30/, ję zyk wło ski /30/) 

 pra wo Mn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo -
zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty -
ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję -
zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 pra wo wła sno ści in te lek tu al nej i no wych me diów I (1. je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski /x2/, WOS /x2/; 2. je den przed miot 
spo śród: ję zyk an giel ski /x2/, ję zyk fran cu ski /x2/, ję zyk hisz pań ski 
/x2/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x2/, ję zyk nie miec ki /x2/, ję -
zyk ro syj ski /x2/, ję zyk wło ski /x2/, ma te ma ty ka /x2/) 

 
Wy dział Stu diów Mię dzy 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: fi lo zo fia, geo -

gra fia, hi sto ria, ję zyk fran cu ski, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło -
ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski 
/x2/, ję zyk hisz pań ski /x2/) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III (1. je den przed miot spo śród: 
ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję -
zyk ro syj ski, ję zyk wło ski; 2. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 bez pie czeń stwo na ro do we InIIn (1. je den przed miot spo śród: 
fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk 
hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, 
ma te ma ty ka, WOS) 

 Eu ro pe an Stu dies IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (1. je den 
przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, 
ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski; kry te -
rium do dat ko we: roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca zna jo mość 
ję zy 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 ją cy zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo wy 100% pkt moż li 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 ją cych 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) 

 Glo bal and De ve lop ment Stu dies Ia stu dia w ję zy ku an giel -
skim (1. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, 
ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 
wło ski; kry te rium do dat ko we: roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją -
ca zna jo mość ję zy 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 ją cy zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo wy 100% pkt., 

geo gra fia, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz -
pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro -
syj ski, ję zyk wło ski, WOS) 

 mu zy ko lo gia III (1. ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, 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, ję zyk 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) 
 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 każ de go z tych 
przed mio tów, oraz 40% z ma te ma ty ki na R) 

 kie ru nek le kar ski Mn (1. bio lo gia R, 2. che mia R, 3. ma te ma ty -
ka R, fi zy 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 
każ de 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 każ de go 
z przed mio tów) 

 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 każ de 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: fi zy 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, fi zy 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) 
 fi zjo te ra pia M (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ję zyk 

an giel ski, ma te ma ty ka) 
 

 pie lę gniar stwo III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
che mia, ję zyk an giel ski, ma te ma ty ka) 

 
 po łoż nic 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, ję zyk an giel ski, ma te ma ty ka) 
 za rzą dza nie w ochro nie zdro wia I (je den przed miot spo śród: 

bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję -
zyk an giel ski, ję zy ka pol ski, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: stu dia zo -
sta ną uru cho mio ne pod wa run kiem wej ścia w ży cie od po wied -
nich prze pi sów 

 zdro wie pu blicz ne III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk an giel -
ski, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 
Wy dział Po lo ni sty ki 
www.po lo ni sty ka.uj.edu.pl 
 edy tor stwo III (1. ję zyk pol ski /x2/; 2. je den przed miot spo śród: 

hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz -
pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro -
syj ski, ję zyk wło ski) 

 fi lo lo gia pol ska na uczy ciel ska III (1. ję zyk pol ski /x2/; 2. je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję -
zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję -
zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 ję zyk pol ski w ko mu ni ka cji spo łecz nej III (1. ję zyk pol ski 
/x2/; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran -
cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie -
miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

m a ł o p o l s k i e
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bez ko niecz no ści przy stę po wa nia do niej; li sta do ku men tów po twier -
dza ją cych 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) 

 In ter na tio nal Re la tions and Area Stu dies Ia stu dia w ję zy ku 
an giel skim (1. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran -
cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, 
ję zyk wło ski; kry te rium do dat ko we: roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw -
dza ją ca zna jo mość ję zy 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 ją cy 
zna jo mość ję zy 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 stę po wa nia do niej; li sta do ku -
men tów po twier dza ją cych 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) 

 kul tu ro znaw stwo mię dzy na ro do we I (dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz -
pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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: fi lo zo fia, 
geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed -
miot spo śród: ję zyk an giel ski /2/, ję zyk fran cu ski /2/, ję zyk hisz pań -
ski /2/, ję zyk nie miec ki /2/, ję zyk ro syj ski /2/, ję zyk wło ski /2/) 

 mi gra cje mię dzy na ro do we III (1. je den przed miot spo śród: fi -
lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je -
den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski /x2/, ję zyk fran cu ski /x2/, ję -
zyk hisz pań ski /x2/, ję zyk nie miec ki /x2/, ję zyk ro syj ski /x2/, ję zyk 
wło ski /x2/) 

 po li to lo gia III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk 
wło ski; 2. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję -
zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 re la cje mię dzy kul tu ro we III (dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję -
zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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: ję zyk an giel ski, ję zyk fran -
cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, 
ję zyk wło ski) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (1. je den przed miot spo śród: ję -
zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję -
zyk ro syj ski, ję zyk wło ski; 2. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 stu dia afry kań skie I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot 
spo śród geo gra fia, hi sto ria, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka) 

 stu dia bli skow schod nie I (1. ję zyk an giel ski /2/; 2. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, 
ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma -
ty ka) 

 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: ję zyk 
an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk 
pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

 stu dia eu ro pej skie III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie -
miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 stu dia nad Chi na mi I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot 
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki,  ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka) 

 stu dia nad In dia mi i Azją Po łu dnio wą I (1. ję zyk an giel ski /x2/; 
je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk fran cu ski, ję zyk 
hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, 
ma te ma ty ka) 

 stu dia nad Ja po nią I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot 
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki,  ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka) 

 stu dia nad Ko reą I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot 
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki,  ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka) 

 stu dia pol sko -ukra iń skie III (je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, WOS) 

 
Wy dział Za rzą dza 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, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran -

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 

 
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 czeń stwo 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) 

 

 

 

 

 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 rzą dza nie ener gią III (ma te -

ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 
 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 ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Fi zy ki i In for ma ty ki Sto so wa nej 
www.ftj.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) 

cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie -
miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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 ję cia 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, fi zy ka, 
fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń -
ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk 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 (je den przed -
miot spo śród: in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk 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, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, 
hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk 
fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 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 ję cia na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed -
mio tu ma tu ral ne go min. 40%) 

 fi nan se, ban ko wość, ubez pie cze nia I (dwa przed mio ty spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy -
ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję -
zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję -
zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 fi nan se, ban ko wość, ubez pie cze nia In (wa run kiem przy ję cia 
na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed mio tu ma tu ral -
ne go min. 40%) 

 po li ty ka spo łecz na III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria 
sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań -
ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, 
ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 psy cho lo gia M (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń -
ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, 
ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie – fir mą, per so ne lem, mię dzy na ro do we I (dwa 
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, 
ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma -
ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie – fir mą, per so ne lem, mię dzy na ro do we In (wa -
run kiem przy ję cia 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 rzą dza nie in for ma cją III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria 
sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań -
ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, 
ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie kul tu rą i me dia mi I (dwa przed mio ty spo śród: bio -
lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, 
hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk 
hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk 
pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie mię dzy na ro do we I po dwój ny dy plom z za rzą -
dza nia (ję zyk nie miec ki; roz mo wa kwa li fi ka cyj na czę ścio wo pro wa -
dzo na w ję zy ku nie miec kim spraw dza ją ca pre dys po zy cje i kom pe -
ten cje in ter per so nal ne kan dy da ta umoż li wia ją ce pod ję cie stu diów 
mię dzy na ro do wych na kie run ku za rzą dza nie oraz roz po zna nie wie -
dzy i za in te re so wań kan dy da ta prze kra cza ją cych pro gram na ucza -
nia szko ły 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 rzą dza nie pu blicz ne III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria 
sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań -
ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, 
ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS)  
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 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) uwa ga: kie ru nek pla no wa ny do utwo rze nia 
 
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 ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Geo lo gii, Geo fi zy ki i Ochro ny Śro do wi ska 
www.geol.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 ję zyk 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 ję zyk 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 ję zyk 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 ję zyk ob cy) 
 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 ję zyk 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 ję zyk 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 ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Gór nic twa i Geo in ży nie rii 
www.gorn.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 ję zyk 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 ję zyk ob cy) 

 
 in ży nie ria i za rzą dza 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 ję -
zyk ob cy) 

 in ży nie ria kształ to 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 ję zyk 
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 ję zyk ob cy lub 
geo gra fia) 

 
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 
ję zyk ob cy no wo żyt ny lub ję zyk pol ski lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 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 ję zyk ob -
cy no wo żyt ny lub ję zyk pol ski lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 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 ję zyk 
ob cy no wo żyt ny lub ję zyk pol ski lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 
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 Za rzą dza 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 ję zyk ob cy) 
 za rzą dza nie III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma -

ty ka lub ję zyk ob cy) 
 za rzą dza 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 ję zyk 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 Kształ ce nia: 
tel./fax 12 628 20 57,  
tel. 12 632 86 44 – Re kru ta cja 
www.re kru ta cja.pk.edu.pl 

 
Mię dzy 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 (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 al bo che -
mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 in ży nie ria czy ste go po wie trza I stu dia 3,5-let nie kie ru nek mię -
dzy wy dzia ło wy /WIŚiE – WM – WIL/ bez spe cjal no ści (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 al bo che -
mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 
Wy dział Ar chi tek tu ry  
arch.pk.edu.pl 
 ar chi tec tu re IaIIa, InaIIna stu dia w ję zy ku an giel skim 

stu dia 4-let nie bez spe cjal no ści (eg za min wstęp ny skła da się z 2 
prac ry sun ko wych: ry su nek z na tu ry na pod sta wie przed sta wio -
nych ele men tów kom po zy cji, ry su nek z wy obraź ni – kom po zy cja 
o cha rak te rze ar chi tek to nicz nym; ję zyk oj czy sty, 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, ma te ma ty ka; udo ku men -
to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go – ist nie je moż li 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 skła da się z 2 prac 
ry sun ko wych: ry su nek z na tu ry na pod sta wie przed -
sta wio nych ele men tów kom po zy cji, ry su nek z wy -
obraź ni – kom po zy cja o cha rak te rze ar chi tek to nicz -
nym; ję zyk oj czy sty, 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, ma te ma ty ka) 

 
 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 ją cych kra jo braz otwar ty, miej -
ski oraz ro śli ny; ję zyk oj czy sty, ma te ma ty ka) 

 
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 (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 InII stu dia 4-let nie bez spe cjal no ści (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 fi nan sach i eko no mii mo de lo wa nie ma te ma tycz ne 
(ma te ma ty ka) 

 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 fi nan sach i eko no mii, ma te ma ty ka 
z in for ma ty ką (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) 

 
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 trak cja elek trycz na (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) 

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 ję zyk 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 ję zyk 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 IaIIa stu dia w ję zy 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 ję zyk 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) 
 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 ję zyk 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 ję zyk ob cy) 

 
Wy dział In ży nie rii Me ta li i In for ma ty ki Prze my sło wej oraz 
Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki 
 

 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 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 ję zyk 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 ję zyk 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 ję zyk 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 ję zyk 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 ję zyk 
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 ję zyk 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 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 ję zyk 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) 
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 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 trak cja elek trycz na (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 w in ży nie rii kom pu te ro wej I stu dia 3,5-let nie 
bez spe cjal no ści (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 w in ży nie rii kom pu te ro wej In stu dia 4-let nie 
bez spe cjal no ści (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) 

 
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 (ma te ma ty ka al bo fi -
zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo che mia al bo bio lo gia) 

 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 (ma te ma ty ka al bo fi zy ka i astro no mia al -
bo fi zy ka al bo che mia al bo bio lo gia) 

 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 ka ta li za prze my sło wa lek ka tech no lo gia or ga nicz na pro ce -
sy tech no lo gicz ne i za rzą dza nie pro duk cją tech no lo gia po li me rów 
tech no lo gie śro do wi ska i go spo dar ka od pa da mi (ma te ma ty ka al -
bo fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo che mia al bo bio lo gia) 

 
Wy dział In ży nie rii Lą do wej  
wil.pk.edu.pl 
 

 bu dow nic two III stu dia 3,5-let nie bez spe cjal -
no ści (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 al bo che mia) 

 
 bu dow nic two InII stu dia 4,5-let nie bez spe cjal no ści (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 al bo che -
mia) 

 Ci vil En gi ne ering IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim stu dia 3,5-
let nie bez spe cjal no ści (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 al bo che mia; wy ma ga na udo ku men to wa -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie go) 

 

 trans port III stu dia 3,5-let nie bez spe cjal no ści 
(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) 

 
 trans port InIIn stu dia 4,5-let nie bez spe cjal no ści (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) 
 
Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Fi zy ki 
imf.pk.edu.pl 
 fi zy 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 
tech no lo gie mul ti me dial ne (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 al bo che mia) 

 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 (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 al bo che mia al bo bio -
lo gia) 

 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 (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 al bo che -
mia al bo bio lo gia) 

 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 (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 al bo che mia) 

 
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: sys te my i urzą dze -

nia ener ge tycz ne ener ge ty ka nie kon wen cjo nal na (ma te ma ty ka al -
bo fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo che mia al bo in for ma ty ka) 

 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 (ma te ma -
ty ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo che mia al bo in for -
ma ty ka) 

 sys te my i urzą dze nia prze my sło we InIIn stu dia 3,5-let nie 
spe cjal no ści: apa ra tu ra prze my sło wa mo de lo wa nie kom pu te ro -
we sys te mów i ma szyn ciepl nych (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) 

 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 czeń stwo 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 (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) 

 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 czeń stwo i eks plo ata cja środ -
ków trans por tu (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) 

 

Uni wer sy tet Pe da go gicz ny 
im. Ko mi sji Edu ka cji  
Na ro do wej w Kra ko wie 
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 ad mi ni stra cja III, InIIn (P lub R – ję zyk pol ski oraz ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 ar chi tek tu ra in for ma cji I, In (P lub R – ję zyk pol ski) 
 ar chi wi sty ka, za rzą dza nie do ku men ta cją i in fo bro ker -

stwo III, InIIn (P lub R – ję zyk 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 czeń stwo mię dzy na ro do we Ia, Ina stu dia w ję zy ku 
an giel skim (P lub R – ję zyk pol ski 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) uwa ga: 
pod wa run kiem uzy ska nia zgo dy MNiSW 

 bez pie czeń stwo pań stwa III, InIIn (P lub R – ję zyk pol -
ski oraz ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bez pie czeń stwo zdro wot ne I, In (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bio in for ma ty ka I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (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, fi zy ka R, ma te ma ty ka R) 

 bio lo gia III, InIIn 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) 

 che mia – na uczy ciel che mii I, In spe cjal no ści: na ucza nie 
che mii z na ucza niem przy ro dy, na ucza nie che mii z ani ma cją 
kul tu ry przy rod ni czej (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 – che -
mia R, ma te ma ty ka R) 

 De sign I (I etap – oce na prac kan dy da ta: prze gląd port fo lio (w for -
ma cie A4) za wie ra ją ce go do ku men ta cję prac pla stycz nych, pro jek -
to wych, fo to gra ficz nych i in nych bę dą cych do wo dem za in te re so wa -
nia kie run kiem stu diów. uwa ga: po zy tyw ne oce na z I eta pu eg za mi nu 
wstęp ne go kwa li fi ku je do II eta pu II etap – Eg za min prak tycz ny: ry -
su nek i za da nie pro jek to we. /szcze gó ły bez po śred nio na uczel ni/) 

 Di gi tal De sign I (I etap – roz mo wa kwa li fi ka 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/ II etap – eg za min prak tycz ny: ze staw za dań ry sun ko -
wych i pi sem nych) 

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III stu dia in ży nier skie 
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, 
in ży nie ria ma te ria ło wa i kom pu te ro we wspo ma ga nie in ży nie rii 
pro duk cji (śred nia wy ni ków pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go P lub 
R wyż sze prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii, in for ma ty ki) 

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na InIIn stu dia in ży nier -
skie 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 ska – in for ma ty ka sto so wa na w tech ni -
ce (śred nia wy ni ków pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go P lub R 
wyż sze prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii, in for ma ty ki) 

 eko no mia spo łecz na III, InIIn (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk 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: ję zyk pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny) 

 geo in for ma ty ka I stu dia 3,5-let nie bez spe cjal no ści (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 al bo geo -
gra fia) 

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na I stu dia 3,5-let nie bez spe cjal -
no ści (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 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 (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 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 (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 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 I stu -
dia 3,5-let nie bez spe cjal no ści (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 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 urzą dzeń tech no lo gie in for ma cyj ne w sys te mach pro duk -
cyj nych (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) 

 au to ma ty ka i ro bo ty ka InIIn stu dia 3,5-let nie spe cjal no ści: 
ste ro wa niei mo ni to ring ma szyn i urzą dzeń, tech no lo gie in for ma -
cyj ne w sys te mach pro duk cyj nych (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 sto so wa na III stu dia 3,5-let nie bez spe cjal no ści 
(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 ży nie ria bez pie czeń stwa I stu dia 3,5-let nie bez spe cjal no ści 
(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 
al bo che mia al bo bio lo gia) 

 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 (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 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 współ rzęd no ścio wa tech ni ka 
po mia ro wa sys te my CAD/CAM (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 ży nie ria pro duk cji InIIn stu dia 3,5-let nie spe cjal no ści: tech -
ni ki wy twa rza nia sys te my ja ko ści i współ rzęd no ścio wa tech ni ka 
po mia ro wa (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 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: eg za min prak tycz ny – spraw dze nie uzdol nień 
ar ty stycz nych; 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 urzą dze nia chłod ni cze i kli ma -
ty za cyj ne (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 IaIIa stu dia w ję zy 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/ (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; 
wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go) 

 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 urzą dze nia chłod ni cze 
i kli ma ty za cyj ne (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) 

 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 pę du i me cha tro ni ka 
po jaz dów sa mo cho do wych (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) 

 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 (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) 

 sys te my i urzą dze nia prze my sło we III stu dia 3,5-let nie spe -
cjal no ści: apa ra tu ra prze my sło wa mo de lo wa nie kom pu te ro we 
sys te mów i ma szyn ciepl nych (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) 
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 fi lo lo gia an giel ska III spe cjal no ści: na uczy ciel ska, nie nau czy -
ciel ska (ję zyk an giel ski R) 

 fi lo lo gia ger mań ska III spe cjal no ści/wy bór od II ro ku/: na -
uczy ciel skie – me to dy ka na ucza nia ję zy ka nie miec kie go, me to -
dy ka na ucza nia ję zy ka nie miec kie go z mo du łem biz ne so wym nie -
nau czy ciel ska – ję zyk nie miec ki w biz ne sie (P lub R – ję zyk 
nie miec ki lub in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) uwa ga: utwo rze nie spe -
cja li za cji pod wa run kiem zgło sze nia się od po wied niej licz by kan -
dy da tów 

 fi lo lo gia ger mań ska InII spe cjal no ści/wy bór od II ro ku/: na -
uczy ciel skie – me to dy ka na ucza nia ję zy ka nie miec kie go, me to -
dy ka na ucza nia ję zy ka nie miec kie go z mo du łem biz ne so wym nie -
nau czy ciel ska – ję zyk nie miec ki w biz ne sie (P lub R – ję zyk 
nie miec ki) uwa ga: utwo rze nie spe cja li za cji pod wa run kiem zgło -
sze nia się od po wied niej licz by kan dy da tów 

 fi lo lo gia hisz pań ska III spe cjal ność: ję zy ki spe cja li stycz ne i tłu -
ma cze nie (P lub R – ję zyk hisz pań ski lub in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny 
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz ję -
zyk pol ski) 

 fi lo lo gia pol ska III, InIIn spe cjal no ści: na uczy ciel ska po -
lo ni stycz na nie nau czy ciel skie– ko mu ni ka cja spo łecz na i me dial -
na, edy tor stwo (P lub R – ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal no ści: fi lo lo gia ro mań ska na uczy -
ciel ska, fi lo lo gia ro mań ska nie nau czy ciel ska – ję zyk fran cu ski sto -
so wa ny (P lub R – ję zyk 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/) uwa ga: na sp. 
nie nau czy ciel skiej od III se me stru stu diów stu den ci bę dą mie li 
moż li wość wy bo ru roz sze rzo ne go lek to ra tu z ję zy ka hisz pań -
skie go lub ję zy ka wło skie go 

 fi lo lo gia ro syj ska III spe cjal no ści /wy bór od II se me stru/: prze -
kła do znaw cza, fi lo lo gia ro syj ska z ję zy kiem an giel skim, fi lo lo gia 
ro syj ska z ję zy kiem fran cu skim, fi lo lo gia ro syj ska z ję zy kiem hisz -
pań skim (P lub R – ję zyk ro syj ski lub in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia wło ska III spe cjal ność: ję zyk wło ski sto so wa ny (P lub 
R – ję zyk pol ski oraz ję zyk 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/) 

 fi lo zo fia III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: ję zyk 
pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi zy ka III spe cjal no ści: na uczy ciel ska, nie nau czy ciel ska – fi zy -
ka ma te rii (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 geo gra fia III, InIIn spe cjal no ści na uczy ciel skie /wy bór 
po I ro ku/: geo gra fia z przy ro dą, geo gra fia z przed się bior czo -
ścią, geo gra fia z wie dzą o spo łe czeń stwie spe cjal no ści nie nau -
czy ciel skie /wy bór po I ro ku/: geo gra fia fi zycz na, geo gra fia re -
gio nal na Ame ry ki Ła ciń skiej, geo in for ma cja, geo mo ni to ring, 
geo tu ry sty ka, przed się bior czość i go spo dar ka prze strzen na, 
za rzą dza nie śro do wi skiem geo gra ficz nym (P lub R – ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka, ję zyk 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 ję cia edu ka cyj ne w szko -
le śred niej z za kre su geo gra fii, tu ry sty ki lub przed się bior czo ści oraz 
uczest nic two w eta pie okrę go wym olim pia dy geo gra ficz nej lub wie -
dzy eko lo gicz nej) uwa ga: peł ny wy kaz spe cjal no ści zo sta nie po -
da ny przed roz po czę ciem ro ku aka de mic kie go 

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn stu dia 3-5-let nie in -
ży nier skie spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: 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 się bior czość w go spo dar ce 
prze strzen nej, roz wój lo kal ny i re gio nal ny, za rzą dza nie śro do -
wi skiem geo gra ficz nym (P lub R – ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję -
zyk 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 ję cia edu ka cyj ne w szko le po nad gim na zjal nej z za kre su geo gra -
fii, tu ry sty ki lub przed się bior czo ści oraz uczest nic two w eta pie 
okrę go wym olim pia dy geo gra ficz nej lub wie dzy eko lo gicz nej) uwa -
ga: peł ny wy kaz spe cjal no ści zo sta nie po da ny przed roz po czę -
ciem ro ku aka de mic kie go 

 gra fi ka III (I etap – roz mo wa kwa li fi ka cyj na i prze gląd prac kan -
dy da ta /tecz ka ok. 25 prac – szcze gó ły bez po śred nio na Uczel -
ni/ II etap – eg za min prak tycz ny: stu dium ry sun ko we po sta ci, ilu -
stra cja do frag men tu tek stu, za da nie pro jek to we/) 

 hi sto ria III, InIIn spe cjal no ści: na uczy ciel ska – hi sto ria 
i wie dza o spo łe czeń stwie nie nau czy ciel ska – an tro po lo gia hi -
sto rycz na (P lub R – ję zyk 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 stu dia 3,5-let nie in ży nier skie spe -
cjal no ści: 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) 

 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, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III, InIIn (P lub R – ję zyk pol -
ski oraz ję zyk 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 fi ka cyj na) 

 sztu ka i me dia I (I etap – A. roz mo wa kwa li fi ka cyj na do ty czą ca 
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 współ cze snej kul tu ry i sztu ki w opar ciu o su ge ro wa ną bi -
blio gra fię B. prze gląd ory gi na łów prac, wy ko na nych przez kan dy da -
ta, w skład któ rych mo gą wcho dzić re ali za cje 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 – eg za min prak tycz ny: za da nia 
kom po zy cyj ne na je den z za pro po no wa nych te ma tów) 

 tu ry sty ka hi sto rycz na i dzie dzic two kul tu ro we III (P lub R 
– ję zyk pol ski lub hi sto ria) uwa ga:  stu dent zo bo wią za ny jest 
do uczest nic twa w ob jaz dach za byt ko znaw czych, któ rych kosz -
ty po kry wa in dy wi du al nie 

 tu ry sty ka hi sto rycz na i dzie dzic two kul tu ro we InIIn (P lub 
R – ję zyk pol ski lub hi sto ria) uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w try bie 
@t -ho me 

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn spe cjal no ści /wy bór 
po I ro ku/: ani ma cja w tu ry sty ce i re kre acji, geo tu ry sty ka, pi -
lo taż i prze wod nic two tu ry stycz ne po Pol sce, przed się bior -
czość w tu ry sty ce, tu ry sty ka mię dzy na ro do wa, tu ry sty ka 
w kra jach Gru py Wy szeh radz kiej /tyl ko I/ (śred nia wy ni ków eg -
za mi nu ma tu ral ne go z przed mio tów /P lub R/: ję zyk pol ski, ma te -
ma ty ka, ję zyk 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 ję cia edu ka cyj ne w szko le śred niej 
z za kre su geo gra fii, tu ry sty ki lub przed się bior czo ści oraz uczest -
nic two w eta pie okrę go wym olim pia dy geo gra ficz nej lub wie dzy 
eko lo gicz nej) uwa ga: peł ny wy kaz spe cjal no ści zo sta nie po da -
ny przed roz po czę ciem ro ku aka de mic kie go 

 za rzą dza nie in for ma cją i pu bli ko wa nie cy fro we III (P lub 
R – ję zyk pol ski) 

 za rzą dza nie oświa tą i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi I, 
In (P lub R – je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 za rzą dza nie w służ bach spo łecz nych I, In spe cjal no ści /wy -
bór po I ro ku/: asy sten tu ra me dycz na, ubez pie cze nia spo łecz -
ne (P lub R – ję zyk pol ski) 

 

Aka de mia Igna tia num 
w Kra ko wie 
 

31-501 Kra ków, ul. Ko per ni ka 26 
tel. 12 399 95 00 
www.igna tia num.edu.pl 
 

 
Za sa dy przy jęć na stu dia do stęp ne na:  
www.igna tia num.edu.pl/re kru ta cja 
 
Wy dział Fi lo zo ficz ny 
 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 in ter ne to we, dzien ni kar stwo 
pra so we, dzien ni kar stwo ra dio we, dzien ni kar stwo te le wi zyj ne 

 fi lo zo fia III za kres kształ ce nia do wy bo ru: ety ka i co aching; fi -
lo zo fia, chrze ści jań stwo i kul tu ra kla sycz na 

 kul tu ro znaw stwo III za kres kształ ce 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 rzą -
dza nie i pro mo cja 

 psy cho lo gia M, Mn za kres kształ ce 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 rzą dza nia 

 tu ry sty ka i re kre acja I za kres kształ ce nia do wy bo ru: tu ry sty -
ka re gio nal na, tu ry sty ka biz ne so wa i kwa li fi ko wa na 

 
Wy dział Pe da go gicz ny 
 ad mi ni stra cja i po li ty ka pu blicz na III, InIIn za kres 

kształ ce nia do wy bo ru i: ad mi ni stra cja pu blicz na i służ by pań -
stwo we,; ad mi ni stra cja sa mo rzą do 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 

 fi lo lo gia an giel ska III za kres kształ ce nia do wy bo ru: na ucza -
nie ję zy ka an giel skie go w przed szko lach i szko łach pod sta wo -

 in ży nie ria bez pie czeń stwa I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie spe -
cjal no ści: bez pie czeń stwo tech no lo gii in for ma cyj nych, bez pie -
czeń stwo 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 wyż sze prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, 
fi zy ki, che mii, in for ma ty ki) 

 ko gni ty wi sty ka I (P lub R – ma te ma ty ka lub ję zyk ob cy no wo żyt -
ny) 

 ko mu ni ka cja wi zu al na I (I etap – eg za min prak tycz ny: eg za min 
spraw dza ją cy twór cze pre dys po zy cje – wy obraź nię pla stycz ną, po -
my sło wość, ko mu ni ka tyw ność i zmysł es te tycz ny uwa ga: po zy tyw -
na oce na z eta pu I  eg za mi nu wstęp ne go kwa li fi ku je do eta -
pu II II etap – roz mo wa kwa li fi ka cyj na: prze gląd pre zen ta cji 
i roz mo wa na te mat za in te re so wań twór czych /szcze gó ło we in for -
ma cje do stęp ne na uczel ni/) 

 kul tu ro znaw stwo i wie dza o me diach III, InIIn (P lub 
R – ję zyk pol ski oraz ję zyk ob cy) 

 lo go pe dia III (P lub R – ję zyk 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 I (prze gląd prac pla stycz nych – ok. 20 prac /ma lar stwo, 
ry su nek/ roz mo wa kwa li fi ka cyj na pod czas prze glą du prac po twier -
dza ją ca 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 skie – ma te ma ty ka, 
ma te ma ty ka z in for ma ty ką nie nau czy ciel ska– ana li za da nych (P 
lub R – ma te ma ty ka pre fe ro wa ny po ziom – R) uwa ga: stu dia obej -
mu ją 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 fi ka 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 po nad pod sta wo wych 

 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: stu dia obej mu ją 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 fi ka 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 
w szko łach pod sta wo wych i po nad pod sta wo wych 

 ochro na śro do wi ska I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie spe cjal no -
ści /wy bór po I ro ku/: od na wial ne źró dła ener gii, za rzą dza 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, fi zy ka R) 

 

 pe da go gi ka III, InIIn spe cjal no ści: pe da go gi ka 
spo łecz no -opie kuń cza, pro mo cja zdro wia i pro fi lak -
ty ka uza leż nień (P lub R – ję zyk 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 stę po -
wa nia kwa li fi ka cyj ne go P lub R – ję zyk pol ski oraz ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn spe cjal no ści /wy bór po I ro -
ku/: edu ka cja i re ha bi li ta cja uczniów z nie peł no spraw no ścią in -
te lek tu al ną – oli go fre no pe da go gi ka, edu ka cja i re ha bi li ta cja 
uczniów z nie peł no spraw no ścią słu cho wą – sur do 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, edu ka cja i te ra pia osób ze spek trum au ty zmu (P lub R 
– ję zyk pol ski) 

 po li to lo gia III, InIIn (P lub R – ję zyk pol ski oraz ję zyk ob cy 
no wo żyt ny) 

 po li ty ka spo łecz na III, InIIn (P lub R – je den przed miot 
spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, ję zyk 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 
– ję zyk pol ski) 

 pra wo M, Mn (P lub R – ję zyk 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: 
ję zyk 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 – ję zyk pol ski, ję zyk 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) 
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wych, re dak cja tek stów an glo ję zycz nych, ko mu ni ka cja mię dzy -
kul tu ro wa w biz ne sie 

 na uki o po li ty ce I za kres kształ ce nia do wy bo ru: cy ber bez pie -
czeń stwo; Pu blic Re la tions i mar ke ting po li tycz ny; bez pie czeń -
stwo pu blicz ne 

 pe da go gi ka III za kres kształ ce nia do wy bo ru: lo go pe dia, re -
so cja li za cja kreu ją ca, pe da go gi ka szkol na z pro fi lak ty ką spo łecz -
ną 

 pe da go gi ka InII za kres kształ ce nia do wy bo ru: re so cja li za cja 
kreu ją ca, pe da go gi ka szkol na z pro fi lak ty ką spo łecz ną 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn  
 pra ca so cjal na I za kres kształ ce nia do wy bo ru: pra ca so cjal -

na z dziec kiem i ro dzi ną; ak ty wi za cja, po rad nic two i wspar cie 
osób star szych i nie peł no spraw nych 

 za rzą dza nie i no we tech no lo gie w sfe rze pu blicz nej I za -
kres kształ ce nia do wy bo ru: za rzą dza nie w ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, in fo bro ke ring i za rzą dza nie in for ma cją, za rzą dza 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 
upjp2.edu.pl 
e -ma il: rek to rat@upjp2.edu.pl 
re kru ta cja.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 
 
Wy dział Fi lo zo ficz ny 
 fi lo zo fia III (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są 

rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach 
mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 psy cho lo gia M spe cjal nos�ci: psy cho lo gia edu ka cji i co achin gu, 
psy cho lo gia w biz ne sie i re kla mie, psy cho lo gia kli nicz na z psy -
cho te ra pia� , psy cho lo gia du cho wos�ci i for ma cji (wy ni ki ma tu ry; 
uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim -
pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól -
no pol skich) 

 
Wy dział Hi sto rii i Dzie dzic twa Kul tu ro we go 
 ar chi wi sty ka, za rzą dza nie do ku men ta cją i in fo bro ker -

stwo III (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są 
rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach 
mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 hi sto ria III spe cjal no ści: hi sto ria chrze ści jań stwa, dok try ny 
po li tycz ne i praw ne, Eu ro pa Wschod nia (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: 
w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach 
stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol -
skich) 

 hi sto ria sztu ki III (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji 
uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral -
ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 mu zy ka ko ściel na III (eg za min wstęp ny oraz wy ni ki ma tu ry) 
 ochro na dóbr kul tu ry I (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji 

uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral -
ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 tu ry sty ka i za rzą dza nie dzie dzic twem III spe cjal no ści: tu -
ry sty ka hi sto rycz na, za rzą dza nie dzie dzic twem ma te rial nym 
i nie ma te rial nym (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia -
ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon -
kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 
Wy dział Na uk Spo łecz nych 
 Di gi tal me dia – kre atyw ność, ana li za, za rzą dza nie I, In 

spe cjal no ści: kre atyw ność wir tu al na – in no wa cje, apli ka cje, 
de sign; ana li ty ka sie ci – big da ta, SEO, per for man ce mar ke -
ting; di gi tal biz nes – two rze nie, eko no mia i za rzą dza nie (wy -
ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież osią -
gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach 
mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 ana li ty ka go spo dar cza InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS) 

 Ap plied In for ma tics IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ma te -
ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, fi zy -
ka, geo gra fia) 

 do radz two in we sty cyj no -go spo dar cze I stu dia du al ne (ma te -
ma ty ka oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, fi zy ka, in for ma ty ka) 

 

 eko no mia III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 
 eko no mia InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS) 

 eu ro pe isty ka III (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję -
zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 eu ro pe isty ka InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS) 

 fi nan se i ra chun ko wość III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 fi nan se i ra chun ko wość IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; spe -
cjal ność: Cor po ra te Fi nan ce and Ac co un ting (ma te ma ty ka, ję zyk 
ob cy oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, 
WOS) 

 fi nan se i ra chun ko wość InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 fi nan se i ra chun ko wość InaIIna stu dia w ję zy ku an giel skim; 
spe cjal ność: Cor po ra te Fi nan ce and Ac co un ting (ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, 
che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 

 go spo dar ka i ad mi ni stra cja pu blicz na III (ję zyk ob -
cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty -
ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 
 go spo dar ka i ad mi ni stra cja pu blicz na InIIn (ję zyk ob cy no -

wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, 
che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie 
(ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk 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 (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 in for ma ty ka sto so wa na III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: in for ma ty ka, fi zy ka, geo gra fia) 

 in for ma ty ka sto so wa na InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 in no wa cje w biz ne sie III (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, WOS) 

 in no wa cje w biz ne sie InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS) 

 in no wa cyj ność pro duk tu III (ma te ma ty ka oraz dwa przed mio -
ty spo śród: ję zyk ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 in no wa cyj ność pro duk tu InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 in ży nie ria or ga ni za cji i za rzą dza nia I (ję zyk ob cy oraz dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 in ży nie ria or ga ni za cji i za rzą dza nia In (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, 
fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 lo gi sty ka mię dzy na ro do wa I (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty 
spo śród: ma te ma ty ka,  geo gra fia, WOS) 

 lo gi sty ka mię dzy na ro do wa In (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS) 

 mar ke ting i ko mu ni ka cja ryn ko wa III (ję zyk ob cy oraz dwa 
przed mio ty 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 (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che -
mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III spe cjal no ści: 
e -dzien ni kar stwo; re kla ma, bran ding, pu blic re la tions; re ali za cja 
ra dio wo -te le wi zyj na (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ -
nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, 
kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na InIIn spe cjal no -
ści: e -dzien ni kar stwo; re kla ma, bran ding, pu blic re la tions; re ali -
za cja ra dio wo -te le wi zyj na (wstęp wol ny – wg ko lej no ści zgło szeń) 

 na uki o ro dzi nie III spe cjal no ści: me dia cje ro dzin ne, te ra pia 
za ję cio wa (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są 
rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach 
mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 na uki o ro dzi nie InIIn spe cjal no ści: me dia cje ro dzin ne, te -
ra pia za ję cio wa (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia -
ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon -
kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 pe da go gi ka III spe cjal no ści: pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho -
waw cza z te ra pią pe da go gicz ną, re so cja li za cja z so cjo te ra pią (wy -
ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież osią gnię -
cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych 
i ogól no pol skich) 

 pe da go gi ka InIIn spe cjal no ści: pe da go gi ka opie kuń czo -wy -
cho waw cza z te ra pią pe da go gicz ną, re so cja li za cja z so cjo te ra -
pią; (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież 
osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię dzy -
na ro do wych i ogól no pol skich) 

 pra ca so cjal na III, InIIn spe cjal no ści: pra ca so cjal na z oso -
bą cho ru ją cą psy chicz nie, pra ca so cjal na z oso bą star szą, pra ca 
so cjal na z ro dzi ną i dziec kiem (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta -
cji uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen -
tral ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 
Wy dział Pra wa Ka no nicz ne go 
 pra wo ka no nicz ne M (wy ni ki ma tu ry; uwa ga: w re kru ta cji 

uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach stop nia cen tral -
ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich) 

 
Wy dział Teo lo gicz ny 
 teo lo gia M spe cjal no ści: teo lo gia ka płań ska; teo lo gia ka te che -

tycz no -pa sto ral na / teo lo gia sys te ma tycz na (wy ni ki ma tu ry; uwa -
ga: w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia dach 
stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol -
skich); uwa ga: wa run kiem przy ję cia na spe cjal ność teo lo gia ka -
płań ska jest przy ję cie do wła ści we go se mi na rium du chow ne go 

 
Wy dział Teo lo gicz ny, Sek cja w Tar no wie 
 teo lo gia M spe cjal no ści: teo lo gia ka płań ska, teo lo gia ka te che -

tycz no -pa sto ral na; (wstęp wol ny); uwa ga: wa run kiem przy ję cia 
na spe cjal ność teo lo gia ka płań ska jest przy ję cie do wła ści we go 
se mi na rium du chow ne go 

 

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.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 stro nie in ter ne to wej 
Uczel ni 
– uru cho mie nie kie run ku czy spe cjal no ści uza leż nio ne jest od zgło -
sze nia się od po wied niej licz by kan dy da tów. 
 
 ad mi ni stra cja III (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję -

zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 
 ad mi ni stra cja InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, 
hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 

 ana li ty ka go spo dar cza III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, WOS) 
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 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (ję zyk 
ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, 
geo gra fia, WOS) 

 
 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn (ję zyk ob cy 

no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty -
ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 mię dzy 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 (ję zyk ob cy 
oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, 
WOS) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze InaIIna stu dia 
w ję zy ku an giel skim; spe cjal ność: In ter na tio nal Bu si ness; (ję zyk 
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 Mo dern Bu si ness Ma na ge ment IaIIa stu dia w ję zy ku an giel -
skim; (ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski oraz je den przed miot spo śród: 
 WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 pra wo M (ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: WOS, hi sto ria) 

 pra wo Mn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
ję zyk pol ski) 

 ra chun ko wość i con trol ling III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz 
je den przed miot spo śród: WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 ra chun ko wość i con trol ling InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio -
ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 stu dia miej skie I (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk 
pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 stu dia miej skie In (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 to wa ro znaw stwo III stu dia in ży nier skie 3,5-let nie (ma te ma -
ty ka oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, che mia, fi zy ka, hi sto -
ria, geo gra fia) 

 to wa ro znaw stwo InIIn stu dia in ży nier skie 3,5-let nie (ję zyk 
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 tu ry sty ka i re kre acja III (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 tu ry sty ka i re kre acja InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie III (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS) 

 za rzą dza 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 dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob -
cy, che mia, fi zy ka, hi sto ria, geo gra fia) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn stu dia in ży nier -
skie 3,5-let nie (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie pro jek ta mi III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 za rzą dza nie pro jek ta mi InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi III (ję zyk ob cy oraz dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, 
fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn (P lub R – je den 
przed miot spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te -
ma ty ka) 

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (P lub R – je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy 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 – je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ma -
te ma ty ka) 

 
Wy dział Le śny 
http://wl.urk.edu.pl 
 le śnic two III (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Rol ni czo -Eko no micz ny 
http://wre.urk.edu.pl 
 Agri cul tu re IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (P lub R – je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, 
in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 bio go spo dar ka III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty -
ka, ma te ma ty ka) 

 eko no mia III, InIIn (P lub R – 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 – je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, ma te ma ty ka) 

 rol nic two III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka) 

 za rzą dza nie I, In (P lub R – 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 
http://wtz.urk.edu.pl 
 bro war nic two i sło dow nic two III (P lub R – je den przed miot 

spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 die te ty ka III (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn 

(P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka 
i astro no mia, ma te ma ty ka) 

 

Aka de mia Mu zycz na 
w Kra ko wie 
 

31-027 Kra ków, ul. św. To ma sza 43 
tel. centr. 12 422 04 55 
Dział Na ucza nia: 12 422 02 17 
www.amuz.kra kow.pl 

e -ma il: rek tor@amuz.kra kow.pl 
 
 dy ry gen tu ra I II 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej I II 
 in stru men ta li sty ka I II 
 kom po zy cja i teo ria mu zy ki I II 
 mu zy ka ko ściel na I II  
 wo ka li sty ka I II  
 

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 
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 

 
 ar chi tek tu ra wnętrz I II, IaIIa 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych I II  

Col le gium Me di cum  
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie 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  
przy Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie. 
 

Uni wer sy tet Rol ni czy  
im. Hu go na Koł łą ta ja 
w Kra ko wie 

 
 
31-120 Kra ków, Al. Mic kie wi cza 21 
tel. 12 662 42 74 
www.urk.edu.pl 
 

Uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i po stę po 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 póź -
niej 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 
https://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/ i ję zyk ob cy P lub R /wa ga 1/ 
– do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, ła ciń ski 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% z przed mio tów bio lo gia i che mia na R 

 
Wy dział Bio tech no lo gii i Ogrod nic twa 
http://wbio.urk.edu.pl 
 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 – je den przed miot spo śród: 

bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 sztu ka ogro do wa III, InIIn (P lub R – 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 – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 
http://whibz.urk.edu.pl 
 bio in ży nie ria zwie rząt III (P lub R – 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 – 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 – je den przed 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 
http://wi pie.urk.edu.pl 
 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III, 

InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka z astro no mią, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 tech ni ka rol ni cza i le śna III, InIIn (P lub R – je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, 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 – je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma -
ty ka, ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (P lub R 
– je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, 
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 
http://wi sig.urk.edu.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (P lub R – 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 – je den przed -

miot spo śród: fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

m a ł o p o l s k i e

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2021 11megabaza.perspektywy.pl



 gra fi ka M 
 in ter me dia I II  
 kon ser wa cja i re stau ra cja dzieł sztu ki M  
 ma lar stwo M  
 

 rzeź ba M 
 
 

 sce no gra fia M  
 

 wzor nic two I II 
 
 

 

Aka de mia Sztuk  
Te atral nych im. Sta ni sła wa 
Wy spiań skie 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 
www.ast.kra kow.pl 
e -ma il: se kre ta riat@ast.kra kow.pl 
 
 ak tor stwo M 
 re ży se ria M 
 
Wy dział Ak tor ski we Wro cła wiu 
www.pwst.wroc.pl 
 

 ak tor stwo M  
 
 

Wy dział Lal kar ski we Wro cła wiu 
 ak tor stwo M   
 

 re ży se ria M  
 
 

Wy dział Te atru Tań ca w By to miu 
 ak tor stwo M 
 

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 

www.awf.kra kow.pl 
 
 

uwa ga: kie run ki i spe cjal no ści w ro ku aka de mic kim 2020-2021.  
uwa ga:  za sa dy przy jęć na rok aka de mic ki 2021-2022 do stęp ne 
na stro nie in ter ne to wej uczel ni. 
 
Wy dział Re ha bi li ta cji Ru cho wej 
 

 fi zjo te ra pia M 
 
 

 ko sme to lo gia III spe cjal no ści: wel l ness & SPA z za rzą dza niem, 
ho li stycz na pie lę gna cja cia ła; 

 te ra pia za ję cio wa III 
 
Wy dział Tu ry sty ki i Re kre acji 
 tu ry sty ka i re kre acja III, IzIIz 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; 

 pe da go gi ka II, IIn mo du ły spe cjal no ścio we: pe da go gi ka opie -
kuń czo -wy cho waw cza, pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz -
kol na (dy plom ukoń cze nia stu diów na do wol nym kie run ku; li sta 
ran kin go wa na pod sta wie oce ny na dy plo mie; uwa ga: na mo du le 
na uczy ciel skim wy ma ga ne ukoń cze nie stu diów pierw sze go stop -
nia z za kre su pe da go gi ki przed szkol nej i wcze snosz kol nej + oce -
na sta nu zdro wia) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (dwa 
do wol nie wy bra ne przed mio ty; oce na sta nu zdro wia) 

 pie lę gniar stwo III, InIIn (dwa do wol nie wy bra ne przed -
mio ty; oce na sta nu zdro wia) 

 pie lę gniar stwo II, IIn (dy plom li cen cja ta pie lę gniar stwa; oce -
na sta nu zdro wia - li sta ran kin go wa na podst. oce ny na dy plo mie) 

 po li to lo gia III, InIIn mo du ły spe cjal no ścio we: kre acja wi -
ze run ku i pu blic re la tions, or ga ni za cja i wspar cie kul tu ry (dwa 
do wol nie wy bra ne przed mio ty) 

 po li to lo gia II, IIn mo du ły spe cjal no ścio we: za rzą dza nie bez -
pie czeń stwem lo kal nym, smart ci ty a stra te gie za rzą dza nia kry -
zy so we go (dy plom ukoń cze nia stu diów na do wol nym kie run ku; 
li sta ran kin go wa na pod sta wie oce ny na dy plo mie) 

 pra ca so cjal na I, In mo du ły spe cjal no ścio we: pra ca so cjal na 
z oso ba mi star szy mi, wspar cie ro dzin ne z me dia cja mi (dwa do -
wol nie wy bra ne przed mio ty) 

 ra tow nic two me dycz ne I, In (dwa do wol nie wy bra ne przed -
mio ty; oce na sta nu zdro wia; uwa ga: do dat ko wa punk ta cja za bio -
lo gię) 

 wy cho wa nie fi zycz ne I, In mo du ły spe cjal no ścio we: wy cho -
wa nie fi zycz ne w służ bach mun du ro wych, tre ning per so nal ny 
– re kre acja (dwa do wol nie wy bra ne przed mio ty; oce na sta nu 
zdro wia) 

 za rzą dza nie I, In mo du ły spe cjal no ścio we: psy cho lo gia w biz -
ne sie; za rzą dza nie w tu ry sty ce, ho te lar stwie i ga stro no mii; 
han del i e -biz nes (dwa do wol nie wy bra ne przed mio ty) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn stu dia in -
ży nier skie; mo du ły spe cjal no ścio we: in ży nier ja ko ści, lo gi sty -
ka i trans port w za rzą dza niu pro duk cją, in ży nier pro ce su – 
opty ma li za cja, wi zu ali za cja i mo de lo wa nie (je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka/fi zy ka/ in for ma ty ka/che mia i je den do wol -
nie wy bra ny przed miot) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji II, IIn mo du ły spe cjal -
no ścio we: za rzą dza nie pro jek ta mi i in no wa cja mi, le an ma nu -
fac tu ring – do sko na le nie /opty ma li za cja/ pro ce sów (dy plom 
ukoń cze nia stu diów in ży nier skich pierw sze go lub dru gie go stop -
nia; li sta ran kin go wa na pod sta wie oce ny na dy plo mie) 

 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa 
w Tar no wie 
33-100 Tar nów, ul. Mic kie wi cza 8 
 
 
 

 tu ry sty ka przy go do wa I; uwa ga: re kru ta cja po uzy ska niu zgo -
dy MNiSW 

 za rzą dza nie re kre acją i roz ryw ką I; uwa ga: re kru ta cja po uzy -
ska niu zgo dy MNiSW 

 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
 kul tu ra fi zycz 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 fi zycz 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 fi zycz ne w służ bach mun du ro wych I 
 

Szkoła Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie 
 
31-951 Kraków, os. Zgody 18 
tel. 12 646 01 00, fax 12 646 01 99 
www.sapsp.pl 
e-mail: szkola@sapsp.pl 
 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa 
w No wym Są czu 
33-300 No wy Sącz, ul. Sta szi ca 1 
 
 

Pod ha lań ska Pań stwo wa Uczelnia 
Za wo do wa w No wym Tar gu 
34-400 No wy Targ, ul. Ko kosz ków 71 
 

Ma ło pol ska Uczel nia  
Pań stwo wa im. rot mi strza 
Wi tol da Pi lec kie go 
w Oświę ci miu  
(d. PWSZ im. rot mi strza Wi tol da 
Pi lec kie go w Oświę ci miu) 
 

32-600 Oświę cim, ul. Kol be go 8 
tel. 33 842 98 13, 33 842 98 23 
www.uczel nia oswie cim.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uczel nia oswie cim.edu.pl 
 

 ad mi ni stra cja pu blicz na i ko mu ni ko wa nie spo łecz ne I, In 
mo du ły spe cjal no ścio we: ko mu ni ka cja spo łecz na i no we me -
dia, me ne dżer sa mo rzą du te ry to rial ne go (dwa do wol nie wy bra -
ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I, In mo du ły spe cjal no ścio -
we: służ by mun du ro we i bez pie czeń stwo pu blicz ne, bez pie -
czeń stwo in for ma tycz ne (dwa do wol nie wy bra ne przed mio ty 
zda wa ne na ma tu rze) 

 die te ty ka I, In mo du ły spe cjal no ścio we: po rad nic two die te -
tycz ne, ży wie nie w spo rcie (bio lo gia oraz je den do wol nie wy bra -
ny przed miot; oce na sta nu zdro wia) 

 eko no mia II, IIn mo du ły spe cjal no ścio we: eko no mia me ne -
dżer ska, mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze (dy plom ukoń -
cze nia stu diów na do wol nym kie run ku; li sta ran kin go wa na pod -
sta wie oce ny na dy plo mie) 

 fi lo lo gia an giel ska I, In mo du ły spe cjal no ścio we: mo duł tłu -
ma cze nio wy, ję zyk an giel ski w biz ne sie i tu ry sty ce (ję zyk an -
giel ski oraz je den do wol nie wy bra ny przed miot) 

 fi nan se i ra chun ko wość I, In mo du ły spe cjal no ścio we: ra -
chun ko wość i po dat ki, fi nan se i ban ko wość (ma te ma ty ka oraz 
je den do wol nie wy bra ny przed miot) 

 in for ma ty ka I, In stu dia in ży nier skie (je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka/fi zy ka/in for ma ty ka i je den do wol nie wy bra ny przed -
miot) 

 me cha tro ni ka I, In stu dia in ży nier skie; mo du ły spe cjal no ścio -
we: ro bo ty ka użyt ko wa, au to ma ty ka i sys te my po mia ro we (je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka/fi zy ka/ in for ma ty ka/che mia  
i je den do wol nie wy bra ny przed miot) 
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Dziewczyny 
na politechniki! 

22 kwietnia 2021

www.dziewczynynapolitechniki.pl
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