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 Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 102 /2016                           

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego                              
z dnia 24 maja 2016 r. 

 
 
 
 
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI  
NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 
 
I. Algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, obowiązujący na wszystkich 

kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
 
II. Kryteria kwalifikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim: 
 
1. STUDIA PROWADZONE ŁĄCZNIE 
2. WYDZIAŁ BIOLOGII 
3. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 
4. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
5. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 
6. WYDZIAŁ MATEMATYCZNO – FIZYCZNY 
7. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA 
8. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI 
9. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
10. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
11. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 
12. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ SPOŁECZNO EKONOMICZNY W GORZOWIE WLKP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

2 

 

2 3 4 5 6
                 Grupa I    (PI) 10 20 30 40 50

                 Grupa II   (PII) 6 12 18 24 30

                 Grupa III   (PIII) 4 8 12 16 20

3 4 5
                 Grupa I    (PI) 10 30 50

                 Grupa II   (PII) 6 18 30

                 Grupa III   (PIII) 4 12 20

ALGORYTM DO OBLICZANIA WYNIKÓW KANDYDATÓW PODCZAS P OSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO                                                          
NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE

STARA MATURA **

0,2 0,1

Mnożnik 
przedmiotu 

poziom 
rozszerzony

Mnożnik 
przedmiotu 

poziom 
podstaw owy

0,25

Skala ocen 1- 6

W = (0,5xP I
R ∪  0,25xP I

P) + (0,3xP II
R ∪ 0,15xP II

P) + (0,2xP III
R ∪ 

0,1xP III
P)

W = PI + PII + PIII

Przedmiot

                    Grupa III   (PIII)

Skala ocen 2 - 5

                     Grupa I    (PI)

0,3 0,15                    Grupa II   (PII)

Przedmiot

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2017/2018

NOWA MATURA *
konkurs świadectw  - max. 100 pkt

Przedmiot

konkurs świadectw - max. 100 pkt

0,5

 

 

 

 

 

• Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: "nowa matura"  - egzaminu pisemnego; "stara matura"  - egzaminu 
pisemnego albo ustnego.  
• Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami i według wzorów podanych w tabeli. 
*  "NOWA MATURA" 
1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. 
2. Grupa I, II, III - przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów. 
3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz. 
4. Litera "P" przy skrócie we wzorze oznacza poziom podstawowy, litera "R" poziom rozszerzony. 
5. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu zdanego na dwóch poziomach (nowa matura), pod uwagę brany jest wynik 
korzystniejszy dla kandydata. 
6. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez 
współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku (specjalności) studiów (nie dotyczy to 
wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma punktów uzyskanych 
przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów nie może przekroczyć 
maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów. 
7. ᴗoznacza "albo" 
**  "STARA MATURA" 
1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, to pod uwagę będzie brana ocena z danego przedmiotu na 
świadectwie ukończenia szkoły średniej. 
2. Grupa I, II, III - przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku (specjalności) studiów. 
3. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz. 
4. ᴗoznacza "albo" 
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1. STUDIA PROWADZONE ŁĄCZNIE  
 
 
 
 
 

Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Obszar: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych, nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, ekonomia, nauki o zarządzaniu 

 
 

1.1 Dziennikarstwo i zarz ądzanie mediami  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 
(wydział wiodący: Wydział Filologiczny)  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie 
określonej wyżej liczby otrzymanych punktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomi cznych i Zarz ądzania  
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk prawnych, nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: prawo, ekonomia, finanse 
 
 
 

1.2 Ekonomiczno-prawny  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
(wydział wiodący: Wydział Prawa i Administracji) 
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 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski historia język obcy nowożytny  
język mniejszości narodowej - 
język białoruski 

matematyka  
język mniejszości narodowej - 
język litewski 

filozofia  
język mniejszości narodowej - 
język ukraiński 

wiedza o społeczeństwie  

 geografia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomi cznych i Zarz ądzania  
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk prawnych, nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: prawo, ekonomia, finanse 
 
 
 
 

1.3 Ekonomiczno-prawny  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
(wydział wiodący: Wydział Prawa i Administracji) 

 
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony 
kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauki społeczne. Kandydatów na 
kierunek Ekonomiczno-prawny,  którzy ukończyli studia z innych obszarów wiedzy niż nauki społeczne, 
będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.  
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Wydział Kultury F izycznej i Promocji Zdrowia , Wydział Zarz ądzania I Ekonomiki Usług  
Obszar: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk ekonomicznych i nauk o kulturze fizycznej 
Dyscyplina: ekonomia i nauki o zarządzaniu 
 
 
 

1.4 Turystyka i rekreacja, specjalno ść: Animator rekreacji ruchowej i 
ekoturystyki  

 
Profil ogólnoakademicki 

 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 (wydział wiodący: Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia) 

   
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  
 
 
 
 
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Wydzi ał Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Obszar: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk ekonomicznych i nauk o kulturze fizycznej 
Dyscyplina: ekonomia i nauki o zarządzaniu 
 
 
 
 
 
1.5 Turystyka i rekreacja, specjalno ść: Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji  

 
Profil praktyczny 

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
(wydział wiodący: Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia) 
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 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej  i Promocji Zdrowia 
Obszar: nauk ekonomicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej 
Dyscyplina: ekonomia, nauki o zarządzaniu 
 
 
 

1.6 Turystyka i rekreacja, specjalno ść: Biznes turystyczny  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

(wydział wiodący: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług) 
 
 
    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej  i Promocji Zdrowia 
Obszar: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej 
Dyscyplina: ekonomia, nauki o zarządzaniu 
 
 

1.7 Turystyka i rekreacja, specjalno ść: Mened żer turystyki  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

 (wydział wiodący: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług) 
   

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 

  język obcy nowożytny  

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

 
 
 
Wydział Teologiczny , Wydział Filologiczny  
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych, nauk teologicznych 
Dyscyplina: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o zarządzaniu,  
nauki teologiczne 
 
 
 

1.8 Italianistyka z elementami studiów nad chrze ścijaństwem, specjalno ść: 
mediacja j ęzykowa, kultura i turystyka  

 
Profil ogólnoakademicki 

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
(wydział wiodący: Wydział Teologiczny) 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Do postępowania 
mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach z wykładowym językiem włoskim. 
Absolwenci innych kierunków winni przedstawić certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat 
PLIDA, CILS, CELI na poziomie C1 albo zdać egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 
przeprowadzony przez Katedrę Italianistyki WT US. 
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2. WYDZIAŁ BIOLOGII 
 
 

 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych 
Dyscyplina: biologia, biochemia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 

2.1 Biologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

biologia fizyka i astronomia/fizyka język polski 
chemia informatyka filozofia 
matematyka język obcy nowożytny  wiedza o społeczeństwie 
geografia   

 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk przyrodniczych 
Dyscyplina: biologia, biochemia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 

2.2 Biologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, 
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała 
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przez podjęciem studiów treści 
programowych. 
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Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych 
Dyscyplina: biologia, biochemia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 
 

2.3 Biologiczne podstawy kryminalistyki  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, 
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała 
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przez podjęciem studiów treści 
programowych. 

 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych 
Dyscyplina: biotechnologia, biologia, biochemia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 
 

2.4 Biotechnologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

biologia fizyka i astronomia/fizyka język polski 
chemia informatyka filozofia 
matematyka język obcy nowożytny  wiedza o społeczeństwie 
geografia   

 



     

10 

 

 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych 
Dyscyplina: biotechnologia, biologia, biochemia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 

2.5 Biotechnologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, 
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała 
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przez podjęciem studiów treści 
programowych. 

 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych 
Dyscyplina: biologia,  
 
 
 
 
 

2.6 Genetyka i biologia eksperymentalna  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

biologia fizyka i astronomia/fizyka język polski 
chemia informatyka wiedza o społeczeństwie 
matematyka język obcy nowożytny  filozofia 
geografia   
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Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych 
Dyscyplina: mikrobiologia, biotechnologia, biologia, biochemia, ekologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 
 

2.7 Mikrobiologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

biologia fizyka i astronomia/fizyka język polski 
chemia informatyka język obcy nowożytny  
matematyka język obcy nowożytny  wiedza o społeczeństwie 
geografia   

 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych 
Dyscyplina: mikrobiologia, biotechnologia, biologia, biochemia, ekologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 
 

2.8 Mikrobiologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, 
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała 
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przez podjęciem studiów treści 
programowych. 
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Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk biologicznych, nauk rolniczych 
Dyscyplina: ochrona środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska, mikrobiologia,  
biotechnologia, biologia, biochemia, ekologia, agronomia, inżynieria rolnicza, 
rybactwo, zootechnika 
 
 
 
 

2.9 Ochrona i in żynieria środowiska przyrodniczego  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

biologia fizyka i astronomia/fizyka język polski 
chemia geografia wiedza o społeczeństwie 
matematyka informatyka  
język obcy nowożytny    

 
 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 
Dziedzina: nauk biologicznych, nauk rolniczych 
Dyscyplina: ochrona środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska, mikrobiologia, biotechnologia, 
biologia, biochemia, ekologia, agronomia, inżynieria rolnicza, rybactwo, zootechnika 
 
 
 
 

2.10 Ochrona środowiska, specjalno ść: zarządzanie środowiskiem  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, 
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia będzie obowiązywała 
rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przez podjęciem studiów treści 
programowych. 
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3. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo 
 

3.1 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

historia język obcy nowożytny  język polski 
wiedza o społeczeństwie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 

3.2 Filologia, specjalno ść: filologia angielska  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny - 
język angielski 

język polski geografia 

  historia 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 

3.3 Filologia, specjalno ść: filologia angielska  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.  
Kandydatów na studia II stopnia kierunku filologia angielska obowiązuje rekrutacja według 
następujących kryteriów:  
   
Konkurs dyplomów studiów wyższych dla absolwentów filologii angielskiej oraz konkurs dyplomów  i 
poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 dla absolwentów innych kierunków.  
   
  

 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 

3.4 Filologia, specjalno ść: filologia germa ńska z dodatkowym j ęzykiem obcym  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny  język polski przedmiot dowolny 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 

3.5 Filologia, specjalno ść: filologia germa ńska  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny - 
język  niemiecki 

 język polski  przedmiot dowolny 

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 

3.6 Filologia, specjalno ść: filologia germa ńska  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Kandydatów na 
studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:  
- dla absolwentów kierunku filologia germańska (obszar nauk humanistycznych):  konkurs ocen na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych,  
- dla absolwentów innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych: udokumentowana znajomość 
języka niemieckiego na poziomie C1 i konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,  
- dla pozostałych kandydatów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i z rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku niemieckim.  
Studia o specjalizacji nauczycielskiej (studia stacjonarne) rekomendowane są dla absolwentów studiów 
co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 
 

3.7 Filologia, specjalno ść: filologia roma ńska z j ęzykiem obcym do wyboru  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny - 
język francuski 

język polski przedmiot dowolny 

język obcy nowożytny    
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 
 

3.8 Filologia, specjalno ść: filologia roma ńska  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.  Kandydatów na 
studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad: konkurs ocen na dyplomie 
ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim oraz 
konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim 
dla absolwentów innych kierunków studiów. Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są 
dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo 
 
 
 
 
 

3.9 Filologia, specjalno ść: filologia rosyjska z dodatkowym j ęzykiem obcym  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  geografia 
  historia 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo 
 
 
 
 
 

3.10 Filologia, specjalno ść: filologia rosyjska  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Kandydatów 
na  studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad: konkurs ocen na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem rosyjskim 
oraz konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku 
rosyjskim dla absolwentów innych kierunków studiów. 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 
 

3.11 Filologia, specjalno ść: iberystyka - studia hiszpa ńskie  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  geografia 
  historia 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 

3.12 Filologia, specjalno ść: skandynawistyka - studia norweskie  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  geografia 
  historia 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo 

 
3.13 Filologia, specjalno ść: skandynawistyka - studia szwedzkie  

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  geografia 
  historia 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 
 
Nabór na kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem spełnienia wymogów formalno-prawnych związanych z otwarciem kierunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 

3.14 Filologia polska  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  historia 
  wiedza o społeczeństwie 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 

3.15 Filologia polska  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych i nauk 
społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie 
określonej wyżej liczby otrzymanych punktów.  
Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów  co najmniej 
pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 

 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: językoznawstwo, kulturoznawstwo 
 
 

3.16 Global Communication  
(studia w j ęzyku angielskim)  

 
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny - 
język angielski 

język polski geografia 

 język obcy nowożytny  historia 

  biologia 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  wiedza o społeczeństwie 

  język obcy nowożytny  
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: kulturoznawstwo, historia sztuki, filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 
 

3.17 Kulturoznawstwo  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  historia 
  wiedza o społeczeństwie 

 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: kulturoznawstwo, historia sztuki, filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo 
 
 
 
 
 

3.18 Kulturoznawstwo  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Osoby, które ukończyły studia w obszarze nauk humanistycznych i nauk społecznych, podlegają 
kwalifikacji tylko na podstawie wyżej określonej liczby uzyskanych punktów.   
   
Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych i nauk 
społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie 
określonej wyżej liczby otrzymanych punktów. 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, filozofia, historia 
 
 
 
 
 

3.19 Przekład interkulturowy i intermedialny  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny - 
język angielski 

język polski język obcy nowożytny  

  historia 

  historia sztuki 

  wiedza o społeczeństwie 

 
 
 
 

4. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

 
Obszar: nauk społecznych/ nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: pedagogika, etnologia 
 
 
 
 
 

4.1 Animacja kultury  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: archeologia 
 
 
 
 

4.2 Archeologia  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

historia język obcy nowożytny  język polski 
geografia   
wiedza o społeczeństwie   
historia sztuki   

 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: archeologia 
 
 
 
 
 

4.3 Archeologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony 
kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: obszar nauk humanistycznych.  
 
Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia na kierunku archeologia o ile 
przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów I 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: historia, etnologia, etnografia, historia 
sztuki, geografia, geologia,  turystyka, kulturoznawstwo. O kolejności na liście decyduje ocena na 
dyplomie.  
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności 
 

4.4 Bezpiecze ństwo narodowe  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  język łaciński i kultura antyczna 
historia informatyka filozofia 
wiedza o społeczeństwie matematyka fizyka i astronomia/fizyka 
geografia   

 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie 
 

4.5 Bezpiecze ństwo narodowe  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczony 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. Ukończony kierunek studiów musi 
mieścić się w następujących obszarach wiedzy: obszar nauk społecznych. 

 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie 
 
 

4.6 Bezpiecze ństwo wewn ętrzne  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny  język polski przedmiot dowolny 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie 
 
 

4.7 Bezpiecze ństwo wewn ętrzne  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
 
 
 

 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: filozofia 
 

4.8 Filozofia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  filozofia 
  historia 

  biologia 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

  historia sztuki 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: filozofia 
 

4.9 Filozofia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: historia 
 
 

4.10 Historia  
 

Profil praktyczny 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

historia język obcy nowożytny  język polski 
wiedza o społeczeństwie   
geografia   
historia sztuki   

 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: historia 
 

4.11 Historia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia 

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Studia na 
specjalności nauczycielskiej mogą podjąć tylko ci absolwenci I stopnia studiów, którzy posiadają 
przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu historia.   
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: filozofia, językoznawstwo, kulturoznawstwo 
 
 
 
 
 

4.12 Kognitywistyka komunikacji  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  informatyka 
  filozofia 

  matematyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  biologia 

  historia 

  wiedza o społeczeństwie 

 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dyscyplina: filozofia, językoznawstwo, psychologia, socjologia,  
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 
 
 

4.13 Kognitywistyka komunikacji  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie 
 
 

4.14 Kryminologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
 
Nabór na kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem spełnienia wymogów formalno-prawnych związanych z otwarciem kierunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk prawnych 
Dyscyplina: nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji 
 
 

4.15 Managment instytucji publicznych i Public Rela tions  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny  język polski przedmiot dowolny 
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Obszar: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dyscyplina: filozofia, socjologia 
 

4.16 Mediacja mi ędzykulturowa  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: historia 
 
 

4.17 Media i cywilizacja  
 

Profil praktyczny 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

historia język obcy nowożytny  język polski 
wiedza o społeczeństwie   
geografia   
historia sztuki    
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Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: pedagogika 
 

4.18 Pedagogika  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: pedagogika 
 

4.19 Pedagogika  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
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Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: pedagogika 
 

4.20 Pedagogika  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczony 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: pedagogika 
 

4.21 Pedagogika  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczony 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: pedagogika, psychologia, socjologia/ historia, filozofia 
 

4.22 Pedagogika specjalna  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: pedagogika 
 

4.23 Pedagogika specjalna  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony 
kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych i nauk 
humanistycznych. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające przygotowanie 
pedagogiczne.  
Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze 
kształcenia innym niż humanistyczny lub społeczny obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.      
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o polityce 
 

4.24 Politologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny  język polski przedmiot dowolny 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o polityce 
 

4.25 Politologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o polityce 
 

4.26 Polityka społeczna  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 
 

4.27 Praca socjalna  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: pedagogika 
 

4.28 Praca socjalna  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczony 
według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: psychologia 
 

4.29 Psychologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne jednolite magisterskie  

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (wieczorowe) 
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden przedmiot 
do wyboru) 

biologia język obcy nowożytny -  
język angielski 

język polski 

  matematyka 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o polityce 
 

4.30 Rozwój regionalny i fundusze europejskie  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
 przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język obcy nowożytny  język polski przedmiot dowolny 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: socjologia 
 

4.31 Socjologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: socjologia 
 

4.32 Socjologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: nauki o polityce, historia 
 

4.33 Stosunki mi ędzynarodowe  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

historia język obcy nowożytny  język polski 
wiedza o społeczeństwie   
geografia   
historia sztuki   

 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dyscyplina: nauki o polityce, historia 
 

4.34 Stosunki mi ędzynarodowe  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: historia 
 

4.35 Studia nad wojn ą i wojskowo ścią 
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

historia język obcy nowożytny  język polski 
wiedza o społeczeństwie   
geografia   
historia sztuki   

 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: historia 
 

4.36  Studia nad wojn ą i wojskowo ścią 
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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5. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 
 

 
 
Obszar: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk o kulturze fizycznej 
Dyscyplina: - 
 
 
 

5.1 Wychowanie fizyczne, specjalno ść: nauczycielska  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  geografia 
biologia biologia informatyka 
chemia chemia matematyka 
fizyka i astronomia/fizyka fizyka i astronomia/fizyka historia 
język obcy nowożytny  wiedza o społeczeństwie   

 
 
 
Obszar: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk o kulturze fizycznej 
Dyscyplina: - 
 
 
 

5.2 Wychowanie fizyczne, specjalno ść: nauczycielska  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.   
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające uprawnienia do wykonywania 
zawodu nauczyciela wychowania fizycznego co najmniej na drugim etapie edukacji (szkoła 
podstawowa). Ponadto kandydaci, zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne 
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę lekarza medycyny pracy. 

 
 
 



     

40 

 

Obszar: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk o zdrowiu 
Dyscyplina: - 
 

5.3 Zdrowie publiczne, specjalno ść: promocja zdrowia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  język obcy nowożytny  
biologia biologia wiedza o społeczeństwie 
chemia chemia geografia 
fizyka i astronomia/fizyka fizyka i astronomia/fizyka matematyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej 
Dyscyplina: - 
 

5.4 Zdrowie publiczne, specjalno ść: trener aktywno ści osób starszych  
 

Profil praktyczny 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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6. WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 
 
 
 

 
Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauki fizycznych 
Dyscyplina: fizyka 
 
 

6.1 Fizyka  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

fizyka i astronomia/fizyka biologia język obcy nowożytny  
matematyka chemia język polski 
 geografia  
 informatyka  

 
 
 
Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauk fizycznych 
Dyscyplina: fizyka 
 
 
 

6.2 Fizyka  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych 
dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.  
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie łącznie nie mniej niż 35 
punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk fizycznych i matematycznych w ramach 
dotychczasowych studiów. 
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Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauk fizycznych 
Dyscyplina: fizyka 
 
 
 
 
 

6.3 Fizyka, specjalno ść: Fizyka do świadczalna i teoretyczna (studia w j ęzyku 
angielskim - odpłatne) 

 
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

fizyka i astronomia/fizyka biologia język obcy nowożytny  
matematyka chemia język polski 
 geografia  
 informatyka  

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauk fizycznych 
Dyscyplina: fizyka 
 
 
 

6.4 Fizyka, specjalno ść: Fizyka do świadczalna i teoretyczna (studia w j ęzyku 
angielskim - odpłatne)  

 
Profil ogólnoakademicki 

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych 
dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.  
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie łącznie nie mniej niż 35 
punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk fizycznych i matematycznych w ramach 
dotychczasowych studiów.  
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Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauki matematyczne 
Dyscyplina: matematyka 
 
 
 
 

6.5 Matematyka  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka chemia język obcy nowożytny  
 fizyka i astronomia/fizyka język polski 

 informatyka  
 
 
 
 
Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauk matematycznych 
Dyscyplina: matematyka 
 
 

6.6 Matematyka  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych 
dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.  
   
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w obszarze wiedzy odpowiadającemu obszarowi nauk 
ścisłych.   
   
Wybór specjalności nauczycielskiej w trakcie studiów dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, 
którzy mają przygotowanie merytoryczne do nauczania matematyki, a nie posiadają przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, uwarunkowany jest uzupełnieniem braków w ogólnym 
przygotowaniu do wykonania zawodu nauczyciela oraz braków w przygotowaniu do nauczania 
matematyki na II etapie edukacyjnym w toku studiów drugiego stopnia. 
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Obszar: nauki ścisłe 
Dziedzina: nauk matematycznych 
Dyscyplina: matematyka 
 

6.7 Matematyka, specjalno ść: Matematyka stosowana (studia w j ęzyku 
angielskim - odpłatne)  

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka chemia język obcy nowożytny  
 fizyka i astronomia/fizyka język polski 

 informatyka  
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauk matematycznych 
Dyscyplina: matematyka 
 

6.8 Matematyka, specjalno ść: Matematyka stosowana (studia w j ęzyku 
angielskim - odpłatne)  

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w 
ramach uchwalonego limitu miejsc. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w obszarze wiedzy 
odpowiadającemu obszarowi nauk ścisłych.  
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Obszar: nauk ścisłych 
Dziedzina: nauk ścisłych 
Dyscyplina: fizyka 
 

6.9 Optyka okularowa  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

fizyka i astronomia/fizyka biologia język obcy nowożytny  
matematyka chemia język polski 
 geografia  
 informatyka  
 
 

 

 

7. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ ĄDZANIA 
 
 

 
Obszar: nauk społecznych, nauk ścisłych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 

7.1 Analityka gospodarcza  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 

7.2 Economics and IT Applications  
(studia w j ęzyku angielskim)  

 
Profil ogólnoakademicki 

 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
 przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny - 
język angielski 

geografia 

historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  biologia 

  chemia 

  język obcy nowożytny  
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 
 
 
 

7.3 Ekonomia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  

 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauki ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 
 
 

7.4 Ekonomia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 

7.5 Ekonomia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: finanse 
 

7.6 Finanse i rachunkowo ść 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  informatyka 
wiedza o społeczeństwie  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: finanse 
 

7.7 Finanse i rachunkowo ść 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: finanse 
 

7.8 Finanse i rachunkowo ść 
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauki ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 
 
 

7.9 Gospodarka nieruchomo ściami  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  biologia 

  chemia 

  język obcy nowożytny  
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauk matematycznych 
Dyscyplina: ekonomia, informatyka 
 
 
 
 

7.10 Informatyka i ekonometria  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny - 
język angielski 

geografia 

historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauk matematycznych 
Dyscyplina: ekonomia, informatyka 
 

7.11 Informatyka i ekonometria  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; 
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauk matematycznych 
Dyscyplina: ekonomia, informatyka 
 

7.12 Informatyka i ekonometria  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 

 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauki matematycznych 
Dyscyplina: ekonomia, informatyka 
 
 
 
 
7.13 Informatyka i ekonometria, specjalno ść: Wirtschaftsinformatik (Informatyka 

gospodarcza)  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
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 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny - 
język niemiecki 

geografia 

historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  biologia 

  chemia 

  język obcy nowożytny  

 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauk matematycznych 
Dyscyplina: ekonomia, informatyka 
 
 
 

7.14 Informatyka i ekonometria, specjalno ść: Wirtschaftsinformatik  
(Informatyka gospodarcza)  

 
Profil ogólnoakademicki 

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 
 
 
 

7.15 Przedsi ębiorczo ść i inwestycje  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
matematyka  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  biologia 

  chemia 

  język obcy nowożytny  

 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 
 
 
 
 

7.16 Public management  
(studia w j ęzyku angielskim)  

 
Profil ogólnoakademicki 

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie  
w tym języku. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 
 
 
 

7.17 Rynek nieruchomo ści  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 
 
 

7.18 Zarządzanie  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 
 
 

7.19 Zarządzanie  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 

7.20 Zarządzanie  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 

7.21 Zarządzanie i in żynieria produkcji  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny - 
język angielski 

geografia 

historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 
 
 
 

7.22 Zarządzanie i in żynieria produkcji  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy inżyniera. 
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8. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI 
 
 

 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk o Ziemi 
Dyscyplina: geografia, geologia 
 
 
 
 

8.1 Geografia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski matematyka język obcy nowożytny  
geografia geografia wiedza o społeczeństwie 
 fizyka i astronomia/fizyka  
 biologia  

 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauki o Ziemi 
Dyscyplina: geologia, geografia 
 
 
 
 

8.2 Geologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski matematyka język obcy nowożytny  
geografia geografia wiedza o społeczeństwie 
 fizyka i astronomia/fizyka informatyka 

 informatyka  
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Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauki o Ziemi 
Dyscyplina: geologia, geografia 
 

8.3 Geologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co 
najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych. 
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o 
przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu:   
1. Powstanie i ewolucja Ziemi. Pojawienie się wód, atmosfery i biosfery i ich wpływ na oblicze Ziemi. 
2. Wyjaśnij znaczenie pojęć: skorupa ziemska-litosfera; plutonizm-metamorfizm-wulkanizm; 
denudacja-erozja-sedymentacja; ruchy poziome i pionowe litosfery; wietrzenie fizyczne i chemiczne; środowiska 
sedymentacji. 
3. Techniki i metody badań geologicznych. 
4. Rodzaje i typy skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Główne minerały skałotwórcze. 
5. Powstawanie skamieniałości i ich znaczenie w geologii. 
Zasady kwalifikacji:  
O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku należącym 
do obszaru nauk przyrodniczych decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów.  
Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów 
występuje inna skala ocen niż uwzględnione w tabeli, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 
O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku spoza 
obszaru nauk przyrodniczych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta 
zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu 
przyjęć. 
 
Tab. 1 Wzór przeliczeń ocen na punktyty 

  Punkty 

ocena Dla skali sześciostopniowej: Dla skali czterostopniowej : 

  (od 1 do 6) (od 2 do 5) 

dopuszczający 2 10 - 

dostateczny 3 20 20 

dostateczny plus 3,5 40 40 

dobry 4 60 60 

dobry plus 4,5 80 80 

bardzo dobry 5 90 100 

celujący 6 100 - 
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Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk o Ziemi 
Dyscyplina: geografia 
 

8.4 Gospodarka przestrzenna  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski matematyka język obcy nowożytny  
geografia geografia fizyka i astronomia/fizyka 
 wiedza o społeczeństwie  
 informatyka  

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk o Ziemi 
Dyscyplina: geografia 
 

8.5 Gospodarka przestrzenna  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w 
następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych albo nauk 
społecznych albo nauk technicznych.   
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych leśnych i 
weterynaryjnych, nauk społecznych oraz nauk technicznych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu: ochrona przyrody w Polsce i na świecie, urbanizacja, 
metropolizacja i rozwój miast w Polsce i na świecie, samorząd terytorialny w Polsce, historia architektury. 
Zasady kwalifikacji: O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co 
najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych albo nauk rolniczych leśnych i 
weterynaryjnych albo nauk społecznych albo nauk technicznych decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia 
studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów 
występuje inna skala ocen niż uwzględnione w tabeli, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych albo nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych albo 
nauk społecznych albo nauk technicznych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. 
Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według 
uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć. 
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Tab. 1 Wzór przeliczeń ocen na punktyy 

  Punkty 

ocena Dla skali sześciostopniowej: Dla skali czterostopniowej : 

  (od 1 do 6) (od 2 do 5) 

dopuszczający 2 10   

dostateczny 3 20 20 

dostateczny plus 3,5 40 40 

dobry 4 60 60 

dobry plus 4,5 80 80 

bardzo dobry 5 90 100 

celujący 6 100   

 
 
 
Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk o Ziemi 
Dyscyplina: geologia, geografia, oceanografia, ekologia 
 
 
 
 
 

8.6 Marine and Coastal Geosciences  
(studia w j ęzyku angielskim)  

 
Profil ogólnoakademicki 

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

      O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszarów: 
a) nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych) 
albo 

b) nauk przyrodniczych (Natural Sciences), inżynieryjnych i technicznych (Engineering and 
Technology),  nauk rolniczych (Agricultural Sciences) (zgodnie z klasyfikacją  Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD z dnia 27 lutego 2007 r.)  
oraz 

c) znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 
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Obszar: nauk przyrodniczych 
Dziedzina: nauk o Ziemi 
Dyscyplina: oceanologia, geografia, ekologia, ochrona środowiska 
 
 
 
 

8.8 Oceanografia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski biologia język obcy nowożytny  
geografia matematyka informatyka 
 geografia  
 fizyka i astronomia/fizyka  

 
 
 
 
 
Obszar: nauk o Ziemi, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz  
nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk ekonomicznych, nauk społecznych, 
nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu  
Dyscyplina: geografia, ekologia, ekonomia, nauk o zarządzaniu 
 
 
 
 
 

8.9 Turystyka i rekreacja  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski chemia język obcy nowożytny  
geografia historia wiedza o społeczeństwie 
 geografia fizyka i astronomia/fizyka 

 matematyka  
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Obszar: nauki o Ziemi, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz  
nauk o kulturze fizycznej 
Dziedzina: nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk ekonomicznych, nauk społecznych, 
nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu  
Dyscyplina: geografia, ekologia, ekonomia, nauk o zarządzaniu 

 
8.10 Turystyka i rekreacja  

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w 
następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych albo humanistycznych albo nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
oraz nauk o kulturze fizycznej.  
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych, społecznych albo nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej mogą ubiegać się  
o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu:      
Zasoby, walory i atrakcje turystyczne Polski i świata (definicje, struktura, rozmieszczenie),Oferta turystyczna i rekreacyjna 
(produkt turystyczny i rekreacyjny, struktura produktu, sezonowości produktu), Ruch turystyczny i jego organizacja 
(instytucje i podmioty organizacji i obsługi ruchu, przestrzenny rozkład penetracji turystycznej), Zagospodarowanie 
turystyczne i rekreacyjne (zakres pojęciowy i struktura rodzajowa, rozmieszczenie).  
Zasady kwalifikacji: O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co 
najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych albo społecznych albo nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta 
zostanie przeliczona na punkty. O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych albo społecznych albo nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
oraz nauk o  
 
 
kulturze fizycznej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie 
przeliczona na punkty, zgodnie z tabelą. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych 
punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć. 
 

Tab. 1 Wzór przeliczeń ocen na punkty 

  Punkty 

ocena Dla skali sześciostopniowej: Dla skali czterostopniowej : 

  (od 1 do 6) (od 2 do 5) 

dopuszczający 2 10   

dostateczny 3 20 20 

dostateczny plus 3,5 40 40 

dobry 4 60 60 

dobry plus 4,5 80 80 

bardzo dobry 5 90 100 

celujący 6 100   
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9. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
 

 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk prawnych 
Dyscyplina: nauki o administracji 
 
 
 

9.1 Administracja  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski historia język obcy nowożytny  
język mniejszości narodowej - 
język białoruski 

matematyka  
język mniejszości narodowej - 
język litewski 

wiedza o społeczeństwie  
język mniejszości narodowej - 
język ukraiński 

filozofia  

 geografia  
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk prawnych 
Dyscyplina: nauki o administracji 
 
 
 

9.2 Administracja  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych. 
Kandydatów na kierunek Administracja, którzy ukończyli studia z innych obszarów wiedzy niż nauki 
społeczne, będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy ogólnej o państwie i 
społeczeństwie.       
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk prawnych 
Dyscyplina: prawo 
 
 
 
 

9.3 Prawo  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie  
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski historia język obcy nowożytny  
język mniejszości narodowej - 
język białoruski 

matematyka  
język mniejszości narodowej - 
język litewski 

wiedza o społeczeństwie  
język mniejszości narodowej - 
język ukraiński 

filozofia  

 geografia  
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10. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
 
 
 

 
Obszar: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia, historia, historia sztuki 
 
 
 
 
 

10.1 Italianistyka z elementami studiów nad chrze ścijaństwem  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, nauk prawnych, nauk humanistycznych, nauk teologicznych 
Dyscyplina: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o polityce publicznej, prawo, 
nauki o rodzinie, filozofia, historia, kulturoznawstwo, nauki teologiczne 
 
 

10.2 Nauki o rodzinie  
 

Profil praktyczny 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
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Obszar: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk społecznych, nauk prawnych 
Dyscyplina: nauki o rodzinie, nauki teologiczne, pedagogika, psychologia, prawo kanoniczne 
 

10.3 Nauki o rodzinie, specjalno ść: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i 
mediacje  

 
Profil praktyczny 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony 
kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy:  nauki humanistyczne; nauki 
społeczne; nauki medyczne i nauki o zdrowiu; nauki o kulturze fizycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dziedzina: nauk teologicznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk prawnych 
Dyscyplina: nauki teologiczne, filozofia, historia, językoznawstwo, religioznawstwo,  
socjologia, prawo kanoniczne 
 
 
 

10.4 Teologia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie  
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 
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11. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 
 
 

 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia, nauki o zarządzaniu 
 
 

11.1 Ekonomia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
 przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 

  język obcy nowożytny  

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia, nauki o zarządzaniu 
 
 

11.2 Ekonomia  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: finanse, ekonomia 
 
 
 
 

11.3 Finanse i rachunkowo ść 
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 

  język obcy nowożytny  

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: finanse, ekonomia 
 
 

11.4 Finanse i rachunkowo ść 
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 

 
 
 
 



     

69 

 

Obszar: nauk społecznych z wybranymi efektami obszaru nauk technicznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia, nauki o zarządzaniu 
 
 
 
 

11.5 Logistyka  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 

  język obcy nowożytny  

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia, nauki o zarządzaniu 
 
 
 
 

11.6 Logistyka  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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Obszar: nauk społecznych z wybranymi efektami obszaru nauk technicznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia, nauki o zarządzaniu 
 
 
 
 

11.7 Logistyka studia in żynierskie  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 

  język obcy nowożytny  

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse 
 

11.8 Zarządzanie  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    
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 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

matematyka język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
wiedza o społeczeństwie  wiedza o społeczeństwie 
geografia  informatyka 

  język obcy nowożytny  

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse 
 
 
 
 
 

11.9 Zarządzanie  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, 
obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata 
i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni. 
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12. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY W GOR ZOWIE 
WLKP.  

 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk prawnych 
Dyscyplina: nauki o administracji 
 
 
 
 

12.1 Administracja  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski historia język obcy nowożytny  
 matematyka  
 filozofia  
 wiedza o społeczeństwie  
 geografia  

 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk prawnych 
Dyscyplina: nauki o administracji 
 
 
 

12.2 Administracja  
 

Profil ogólnoakademicki 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych 
dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w 
następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych. Kandydatów po studiach z innych obszarów 
kształcenia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.  
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 

12.3 Ekonomia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:  
W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:  
O - ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;  
Ś - średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i 
wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  
Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauki ekonomicznych 
Dyscyplina: ekonomia 
 

12.4 Ekonomia  
 

Profil ogólnoakademicki 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia    

 
 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Ukończony kierunek studiów musi 
mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych. 
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Obszar: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk ekonomicznych 
Dyscyplina: finanse, ekonomia 
 
 
 
 

12.5 Finanse i rachunkowo ść 
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia    

 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

geografia język obcy nowożytny  geografia 
historia  historia 
matematyka  wiedza o społeczeństwie 
wiedza o społeczeństwie  informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  

 
 
 
Obszar: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych, nauk społecznych 
Dyscyplina: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o mediach,  
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 
 
 
 
 

12.6 Komunikacja medialna i wizerunkowa  
 

Profil praktyczny 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden 
 przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden  
przedmiot do wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  historia 
  wiedza o społeczeństwie 

 
 


