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 KRYTERIA KWALIFIKACJI   

NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

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

wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich. 
 

 

• 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" 

 

 

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

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2018/2019

NOWA MATURA *

konkurs świadectw  - max. 100 pkt

Przedmiot

konkurs świadectw - max. 100 pkt

0,5                     Grupa I    (PI)

0,3 0,15                    Grupa II   (PII)

Przedmiot

W = (0,5xPI
R  0,25xPI

P) + (0,3xPII
R  0,15xPII

P) + (0,2xPIII
R 

0,1xPIII
P)

W = PI + PII + PIII

Przedmiot

                    Grupa III   (PIII)

Skala ocen 2 - 5

ALGORYTM DO OBLICZANIA WYNIKÓW KANDYDATÓW PODCZAS POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO                                                          

NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE

STARA MATURA **

0,2 0,1

Mnożnik 

przedmiotu 

poziom 

rozszerzony

Mnożnik 

przedmiotu 

poziom 

podstawowy

0,25

Skala ocen 1- 6



 

1. KIERUNEK: 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  

 
 

2. KIERUNEK: 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 nauki społeczne. 
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.     
 
 
 
 

3.  KIERUNEK: 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 

 
 

4.  KIERUNEK: ARCHEOLOGIA 



 

 
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 

geografia   

wiedza o społeczeństwie   

historia sztuki   

 

5.  KIERUNEK: 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. Kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym 
niż obszar nauk humanistycznych obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna. 
 
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.  

 

6.  KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 
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 

 

7.  KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 



 

8. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 
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 dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie. 

 

9. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 
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 dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie. 

 

10. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 
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 

 
 

11. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 

12. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 
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. 



 

 
13. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 
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. 

  
 

14. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WODNE 

 
                                                        Profil praktyczny 

                                                      Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
 

GRUPA I (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA II (jeden  
przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden przedmiot do wyboru) Egzamin wstępny 

geografia wiedza o społeczeństwie chemia sprawdzian 

umiejętności 

pływackich 

język polski fizyka i astronomia / fizyka historia 

matematyka język obcy nowożytny filozofia 

informatyka geografia biologia 

 informatyka język obcy nowożytny 

 

 
 

ALGORYTM DO OBLICZANIA WYNIKÓW KANDYDATÓW PODCZAS POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WODNE 

 
 

NOWA MATURA * 

konkurs świadectw - max. 60 pkt 

Przedmiot 

Mnożnik 
przedmiotu 

poziom 
rozszerzony 

Mnożnik 
przedmiotu 

poziom 
podstawowy 

Grupa I    (PI) 0,3 0,15 

Grupa II   (PII) 0,2 0,1 

Grupa III   (PIII) 0,1 0,05 

 

 

  

W = PI + PII + PIII + E 

 

 

STARA MATURA ** 

konkurs świadectw - max. 60 pkt 

Przedmiot 
Skala ocen 1- 6 

2 3 4 5 6 

Grupa I    (PI) 6 12 18 24 30 

Grupa II   (PII) 4 8 12 16 20 

Grupa III  (PIII) 2 4 6 8 10 

Przedmiot 
Skala ocen 2 - 5 

  

3 4 5 

Grupa I    (PI) 6 18 30 

Grupa II   (PII) 4 12 20 

Grupa III   (PIII) 2 6 10 

 EGZAMIN WSTĘPNY *** (E) - max. 40 pkt 

Czas pokonania 
dystansu 400 m 

do 8 min 
od 8 do 
10 min 

od 10 do 
12 min 

od 12 do 
15 min 

powyżej 15 min 

Liczba punktów 40 30 20 10 0 

W = (0,3xPI
R
 I

P
) + (0,2xPII

R
 II

P
) + (0,1xPIII

R
 III

P
) + E 



 

• Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: "nowa matura" - egzaminu pisemnego; 
"stara matura" - egzaminu pisemnego albo ustnego oraz wynik egzaminu wstępnego.  
• Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości oraz wyniki egzaminu wstępnego 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. ᴗ oznacza "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. ᴗ oznacza "albo". 
 

*** EGAZMIN WSTĘPNY 

1. Egzamin wstępny obejmuje sprawdzian z umiejętności pływania na dystansie 400 m stylem dowolnym 
2. Kandydaci posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na ratownika wodnego lub jakąkolwiek 
klasę sportową w dyscyplinach pływackich otrzymują 40 pkt. i są zwolnieni z egzaminu. 

 
 
 

15. KIERUNEK: 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 wiedza o 
społeczeństwie 

matematyka geografia   

język obcy 
nowożytny 

  

 

 

 



 

16. KIERUNEK: 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. 

 
 

17. KIERUNEK: BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI 

 
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. 
 

18. KIERUNEK: 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 wiedza o 
społeczeństwie 

matematyka geografia   

język obcy 
nowożytny 

  

 
 



 

 
19. KIERUNEK: 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. 

 

20. KIERUNEK: DIAGNOSTYKA SPORTOWA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA WALIFIKACYJNE 

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  język polski 

biologia matematyka wiedza o 
społeczeństwie 

chemia geografia  

fizyka/fizyka i 
astronomia 

informatyka  

 
 

21. KIERUNEK: DIAGNOSTYKA SPORTOWA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 

 

 
 KRYTERIA WALIFIKACYJNE 

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  język polski 

biologia matematyka wiedza o 
społeczeństwie 

chemia geografia  

fizyka/fizyka i 
astronomia 

informatyka  



 

22. KIERUNEK: 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) 

język polski język obcy nowożytny  historia 

  wiedza o społeczeństwie  

 
 
 

 
23. KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI 

 
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.  
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. 
 
 

24. KIERUNEK: ECONOMICS AND IT APPLICATIONS  
(studia w języku 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  

 
 
 



 

25. KIERUNEK: EKONOMIA 

 
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 

matematyka  wiedza o społeczeństwie 

wiedza o 
społeczeństwie 

 informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  

 
 

26. KIERUNEK: EKONOMIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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  

 
 
 

27. KIERUNEK: 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. 



 

28. KIERUNEK: 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. 

 
 

29. KIERUNEK: EKONOMICZNO-PRAWNY 

 
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 

filozofia  

język mniejszości 
narodowej - język ukraiński 

wiedza o 
społeczeństwie 

 

 geografia  

 
 

30. KIERUNEK: EKONOMICZNO-PRAWNY 

 
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. 

 
 
 

31. KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA 

 
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 

  historia 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

 
 
 
 

32. KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 
 

33. KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA 

 
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.  
Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunku filologia angielska obowiązuje rekrutacja według 
następujących kryteriów:  
- dla absolwentów kierunku filologia angielska: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, 
- dla absolwentów innych kierunków: konkurs dyplomów  i poświadczenie znajomości języka angielskiego 
na poziomie C1.  
 
Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego 
stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 

 



 

34. KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA 

 
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.  
Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunku filologia angielska obowiązuje rekrutacja według 
następujących kryteriów:  
- dla absolwentów kierunku filologia angielska: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, 
- dla absolwentów innych kierunków: konkurs dyplomów  i poświadczenie znajomości języka angielskiego 
na poziomie C1.  
 
Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego 
stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 

 
 

35. KIERUNEK: FILOLOGIA GERMAŃSKA 

 
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  niemiecki 

 język polski  przedmiot dowolny 

 
 

36. KIERUNEK: FILOLOGIA GERMAŃSKA 

 
                                                       Profil ogólnoakademicki 
                                             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 

 
 
  
 

 
 

37. KIERUNEK: FILOLOGIA GERMAŃSKA 

 
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. 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. 
 
 

38. KIERUNEK: FILOLOGIA GERMAŃSKA 

 
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. 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. 

 
 
 
 
 

39. KIERUNEK: FILOLOGIA GERMAŃSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM 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 

 
 

40.KIERUNEK: FILOLOGIA HISZPAŃSKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

PRZEDMIOTY DO ALGORYTMU 
 

GRUPA I (jeden 

przedmiot do 

GRUPA II (jeden  

przedmiot do wyboru) 

GRUPA III (jeden 

przedmiot do wyboru) 



 

wyboru) 

język polski język obcy nowożytny  przedmiot dowolny 

 
 

41. KIERUNEK: FILOLOGIA HISZPAŃSKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 

 
 

42. KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA 

 
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 

 
 

43. KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA 

 
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.  
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.  
Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów  co najmniej 
pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 

 
 
 

44. KIERUNEK: PRZEKŁAD ROSYJSKO-POLSKI Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM 

 
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. 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. 

 
 
 

45. KIERUNEK: FILOLOGIA ROMAŃSKA 

 
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.   
Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:  
- dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim: konkurs ocen na dyplomie ukończenia 
studiów wyższych, 
- dla absolwentów innych kierunków studiów: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych 
oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim.  
 
Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego 
stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 

 
 

46. KIERUNEK: FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM OBCYM  
DO WYBORU 

 
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 

 
 

47. KIERUNEK: FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM 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 polski język obcy nowożytny  geografia 

  historia 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

 



 

 
48. KIERUNEK: FILOLOGIA  SKANDYNAWSKA 

 
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 

 
 

 
49. KIERUNEK: 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 

 
 
 

50. KIERUNEK: 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. 

 

51. KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 
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 

matematyka  informatyka 

wiedza o 
społeczeństwie 

 fizyka i 
astronomia/fizyka 

  chemia 

  wiedza o 
społeczeństwie 

  język obcy nowożytny 

  biologia 

 
52. KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

  wiedza o 
społeczeństwie 

  język obcy nowożytny 

  biologia 

 
 
 
 

53. KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 
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. 

 
 
 
 

54. KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 
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. 
 



 

 
55. KIERUNEK: FIZYKA 

 
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  

 
 

56. KIERUNEK: FIZYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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  

 
 
 
 

57. KIERUNEK: FIZYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia. 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. 
 
 

58. KIERUNEK: FIZYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 



 

co najmniej pierwszego stopnia. 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. 

 

 

 

 
59. KIERUNEK: 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 informatyka język obcy nowożytny  

geografia biologia historia 

matematyka fizyka i astronomia/fizyka filozofia 

wiedza o 
społeczeństwie 

język obcy nowożytny chemia 

 geografia Informatyka 

 
 
 
 

 
60. KIERUNEK: GEOGRAFIA 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku geografia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk 
przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o 
przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny 
na dyplomie. 
 
 
 
 
 

61. KIERUNEK: 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 

język obcy nowożytny informatyka 

chemia informatyka historia 

 biologia filozofia 

 
 
 
 

62. KIERUNEK: GEOLOGIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku geologia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk 
przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o 
przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny 
na dyplomie. 
 

 

63. KIERUNEK: 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 geografia  

język obcy nowożytny   

 
 

64. KIERUNEK: GLOBAL COMMUNICATION  
(studia w języku 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  

 

65. KIERUNEK: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
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  

 
 

66. KIERUNEK: 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 historia język obcy nowożytny  

geografia geografia fizyka i 
astronomia/fizyka 

wiedza o 
społeczeństwie 

język obcy nowożytny chemia 

matematyka informatyka filozofia 

 biologia informatyka 

 
 
 
 
 

 
67. KIERUNEK: GOSPODARKA REGIONÓW NADMORSKICH 

 
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 

 

 

68. KIERUNEK: HISTORIA 

 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. KIERUNEK: HISTORIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 
 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym 
niż (wyżej podane) obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna. Kryterium kwalifikacji jest ocena na 
dyplomie.  
 

 

 
70. KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA 

 
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  

 
 

71. KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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  

 
 

72. KIERUNEK: 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. 

 
 
 
 

73. KIERUNEK: 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. 

 
                     

74.  KIERUNEK: INFORMATYKA W BIZNESIE 

 
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  
 

 

75. KIERUNEK: ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM 

 
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 

 
 

76. KIERUNEK: ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 
 

 



 

 
 
 

77. KIERUNEK: ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM 

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. 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. 

 
 
 

78. KIERUNEK: ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM 

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. 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. 

 

79. KIERUNEK: 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 

 
 
 

80. KIERUNEK: 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. 

 
 

81. KIERUNEK: 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 

 
 
 
 

82. KIERUNEK: KULTUROZNAWSTWO 

 
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.  
   
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. 

 
 
 

83. KIERUNEK: LOGISTYKA 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

84. KIERUNEK: LOGISTYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 

85. KIERUNEK: LOGISTYKA 

 
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. 

 
 
 

86. KIERUNEK: LOGISTYKA 

 
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 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. 

 
 

87. KIERUNEK: LOGISTYKA STUDIA INŻYNIERSKIE 

 
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 

 
 
 

88. KIERUNEK: LOGISTYKA STUDIA INŻYNIERSKIE 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
inżynierskich 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

89. KIERUNEK: LINGWISTYKA DLA BIZNESU – TŁUMACZENIA ROSYJSKO-POLSKO-NIEMIECKIE 

 
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 geografia 

  historia 



 

  matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

 
 

90. KIERUNEK: MANAGMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS 

 
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 

 
 
 

91. KIERUNEK: MANAGMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 
 
 
 

92. KIERUNEK: MATEMATYKA 

 
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  

 
93. KIERUNEK: MATEMATYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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  

 
 
 

94. KIERUNEK: MATEMATYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia.   
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. 
 

 
 

95. KIERUNEK: MATEMATYKA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
co najmniej pierwszego stopnia.   
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. 

 
 

96. KIERUNEK: 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    

 
 
 

97. KIERUNEK: MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA 

 
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 

 
98. KIERUNEK: 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 wiedza o społeczeństwie 

matematyka geografia  

język obcy 
nowożytny 

  

 
 

99. KIERUNEK: 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. 
 

 
100. KIERUNEK: NAUKI O POLITYCE 

 
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 

 
 

 
101. KIERUNEK: NAUKI O POLITYCE 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
102. KIERUNEK: NAUKI O POLITYCE 

 
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. 

 
 
 

103. KIERUNEK: NAUKI O POLITYCE 

 
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. 

 
 

104. KIERUNEK: NAUKI O RODZINIE 

 
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 

 
 



 

 
105. KIERUNEK: NAUKI O RODZINIE 

 
Profil praktyczny 

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 

 
 
 

106. KIERUNEK: NAUKI O RODZINIE 

 
Profil praktyczny 

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:  nauki humanistyczne; nauki społeczne; 
nauki medyczne i nauki o zdrowiu; nauki o kulturze fizycznej. 
 
 

107. KIERUNEK: NAUKI O RODZINIE 

 
Profil praktyczny 

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. 

 
 
 
 
 

108. KIERUNEK: 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 informatyka język obcy nowożytny  

geografia matematyka informatyka 

biologia geografia wiedza o społeczeństwie 

chemia fizyka i astronomia/fizyka historia 

fizyka i język obcy nowożytny filozofia 



 

astronomia/fizyka 

 
 

109. KIERUNEK: OCHRONA I INŻYNIERIA 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    

 
 
 

110. KIERUNEK: OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia, czterosemestralne 
Rozpoczynające się od semestru zimowego  

 

 

 
 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 przed podjęciem studiów treści programowych. 
Warunkiem uruchomienia studiów jest minimalna liczba 12 kandydatów. 
 
 
 
 

111. KIERUNEK: OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia, trzysemestralne 
Rozpoczynające się od semestru letniego  

 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia zakończone dyplomem inżyniera lub drugiego stopnia zakończone dyplomem magistra inżyniera. 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 przed podjęciem studiów treści programowych. 



 

 
 

 

 

112. KIERUNEK: 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  

 
113. KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

 
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 

 
 

114. KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 

115. KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

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



 

podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. 
 
 
 

116. KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Przyjęcie na 
podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. 

 
 
 

117. KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

 
Profil praktyczny 

Studia stacjonarne 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 

 
 

118. KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

 
Profil praktyczny 

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 

 
 
 

119. KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

 
Profil praktyczny 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
pierwszego stopnia kierunków pedagogicznych dających kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na 
dyplomie. 

 
 
 



 

 
120. KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

 
Profil praktyczny 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
pierwszego stopnia kierunków pedagogicznych dających kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na 
dyplomie. 
 

121. KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ROZSZERZONĄ EDUKACJĄ 
ARTYSTYCZNĄ  

 
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 

 
 

122. KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ROZSZERZONĄ EDUKACJĄ 
ARTYSTYCZNĄ  

 
Profil praktyczny 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

              

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia kierunków pedagogicznych dających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 

przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.  

 
 
 

123. KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA  

 
 

Profil praktyczny 
Studia stacjonarne 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 

 
 
 

124. KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA  



 

 
Profil praktyczny 

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 

 
 

125. KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA  

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna. 
Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby 
posiadające przygotowanie pedagogiczne 

 
126. KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 
 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

              

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Do 

postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne 

 
 
 
 
 
 
 

127. KIERUNEK: PRACA SOCJALNA 

 
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 

 
 

128. KIERUNEK: PRACA SOCJALNA 

 
Profil praktyczny 

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 

 
 

129. KIERUNEK: PRACA SOCJALNA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Przyjęcie na 
podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. 

 
 
 
 

130. KIERUNEK: PRACA SOCJALNA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Przyjęcie na 
podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. 

 
 

131. KIERUNEK: PRAWO 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne 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  

 
 

132. KIERUNEK: PRAWO 

 
Profil ogólnoakademicki 

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  

 

133. KIERUNEK: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 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  

 

 
134. KIERUNEK: PSYCHOLOGIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne 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  biologia 

  matematyka 

  chemia 

  fizyka i astronomia/fizyka  

  geografia 

  historia 

 
135. KIERUNEK: PUBLIC MANAGEMENT 

(studia w języku 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 język 

  

 

136. KIERUNEK: 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 

 

137. KIERUNEK: RYNEK NIERUCHOMOŚCI 

 
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. 

 
138. KIERUNEK: SOCJOLOGIA 

 
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 

 
 

139. KIERUNEK: SOCJOLOGIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 
 
 

140. KIERUNEK: SOCJOLOGIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

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

 
141. KIERUNEK: SOCJOLOGIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia    
 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

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

 

142. KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

 
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   

 
 
 



 

143. KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych co najmniej pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze 
kształcenia innym niż wyżej podane obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna. Kryterium kwalifikacji 
jest ocena na dyplomie. 

 

144. KIERUNEK: STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ 

 
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   

 
 
 
 

145. KIERUNEK: STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych co najmniej pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze 
kształcenia innym niż wyżej podane obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna. Kryterium kwalifikacji 
jest ocena na dyplomie. 

 
 
 
 

146. KIERUNEK: STUDIA PISARSKIE 

 
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 



 

 
 

147. KIERUNEK: TEOLOGIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne 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 

 
148. KIERUNEK: TEOLOGIA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 

 

149. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

 
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 informatyka  język obcy nowożytny 

geografia język obcy nowożytny informatyka  

wiedza o 
społeczeństwie 

geografia 
fizyka i astronomia / 
fizyka  

historia matematyka chemia 

 biologia filozofia 

 
 

 
 

150. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

 
Profil ogólnoakademicki 

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 informatyka  język obcy nowożytny 



 

geografia język obcy nowożytny informatyka  

wiedza o 
społeczeństwie 

geografia 
fizyka i astronomia / 
fizyka  

historia matematyka chemia 

 biologia filozofia 

 
 

 
 

 151. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk 
przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 
Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych lub nauk 
społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej mogą ubiegać się o przyjęcie 
na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na 
dyplomie. 
 
 
 

 
152. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

 
Profil ogólnoakademicki 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia  
 

 

 
 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

 

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk 
przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 
Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. 
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych lub nauk 
społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej mogą ubiegać się o przyjęcie 
na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na 
dyplomie. 

 

153. KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 
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  geografia 

biologia biologia informatyka 

chemia chemia matematyka 

fizyka i 
astronomia/fizyka 

fizyka i astronomia/fizyka historia 

język obcy nowożytny  wiedza o społeczeństwie   

 



 

 
 

154. KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 
Profil praktyczny 

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   

 
 

155. KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 
Profil praktyczny 

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.   
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. 

 
156. KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 
Profil praktyczny 

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. 

 
 



 

157. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE 

 
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 

matematyka  wiedza o społeczeństwie 

wiedza o 
społeczeństwie 

 informatyka 

  fizyka i astronomia/fizyka 

  chemia 

  biologia 

  język obcy nowożytny  

 
158.  KIERUNEK: ZARZĄDZANIE 

 
Profil ogólnoakademicki 

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  

 
 

 
159.  KIERUNEK: 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. 

 
 

160. KIERUNEK: 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. 
 

161. KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 

 
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  język obcy nowożytny  

biologia biologia wiedza o 
społeczeństwie 

chemia chemia geografia 

fizyka i 
astronomia/fizyka 

fizyka i astronomia/fizyka matematyka 

 
 

162. KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 

 
Profil praktyczny 

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 

 
 
 

163. KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 

 
Profil praktyczny 

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. 

 
 

164. KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 

 
Profil praktyczny 



 

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. 


