
perspektywy.pl

MIASTA AKADEMICKIE

S T U D I A  I  S T O P N I A  O R A Z  M A G I S T E R S K I E  J E D N O L I T E

ZASADY PRZYJĘĆ 
NA WSZYSTKIE UCZELNIE W POLSCE 

KIERUNKI WIRUSOODPORNE 

DOBRA MATURA = NAJLEPSZE STUDIA

INFORMATOR 
MATURZYSTÓW 

2022M
A

T
U

R
A

 S
T

U
D

IA
 K

A
R

IE
R

A

dla 
NR 9 (197) WRZESIEŃ 2021 
INDEKS 336149 
CE NA 14,90 zł (w tym VAT 8%)

RANKING 
SZKÓŁ 

WYŻSZYCH

RANKING 

71 
KIERUNKÓW 

STUDIÓW



https://amu.edu.pl/


https://amu.edu.pl/


MIASTA 
AKADEMICKIE3 

MATURA 20221 WYBIERZ 
STUDIA2

16 SIEDEM KROKÓW DO CELU 

20 ELA WIE NAJLEPIEJ, CO I GDZIE 
WARTO STUDIOWAĆ 

22 UCZELNIE W CZASIE PANDEMII 

26 ŁAP KOŁA... NAUKOWE  

28 PRZYCIĄGAMY NAJLEPSZYCH

magazyn edu ka cyj ny 

P e
rsp

ek
tyw

y

M E G A P O R T A L  M A T U R Z Y S T Ó W  –   

Wy daw ca: Per spek ty wy Press 
Re dak tor Na czel na: Magda Rulska   
Dy rek tor Ar ty stycz ny: Ar tur Kra jew ski   
Ze spół: Mag da le na Chróst na, Dariusz Kula, Wio let ta Ku piec, Przemysław 
Nowak, Anna Rejer, Wal de mar Si wiń ski, Ka ta rzy na So lec ka -Bie niec ka,  
Mał go rza ta So wiń ska, An na Wdo wiń ska, Mał go rza ta Pie trzak -Ba czew ska, 
Magda Tytuła – red. prowadząca, Wło dzie mierz Woj cie szak. 
DTP: Karolina Sitnicka, Ar tur Że brow ski (kie row nik)   
Dział� Re kla my: An drzej For nal, Bo że na Kie ru zal ska (kie row nik),  
Rafał Solecki 
Pre nu me ra ta: pre nu me ra ta@per spek ty wy.pl  
Ad res re dak cji: 00-511 War sza wa, ul. No wo grodz ka 31, tel. 22 628 58 62, 
22 628 24 07, fax 22 629 16 17, www.per spek ty wy.pl  
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: 
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można 
składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres 
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym 
Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 
(czynne w godzinach 7.00 – 18.00, koszt połączenia wg taryfy operatora), 
a także, na do wol ny okres, w re dak cji:  „Per spek ty wy Press”, 00-511 War sza wa,  
ul. No wo grodz ka 31, kon to Bank PEKAO S.A., Od dział� w War sza wie  
68 1240 6218 1111 0000 4622 3881, In deks 336 149 
 
Druk i oprawa:  
Eurodruk – Poznań Sp. z o.o. 
ul. Wierzbowa 17/19, 62-080 Tarnowo Podgórne

34 OKNA Z WIDOKIEM NA 
PRZYSZŁOŚĆ

 

36 LUBLIN: MIASTO WIELU 
MOŻLIWOŚCI 

40 GÓRNY ŚLĄSK – METROPOLIA  
Z GWARANCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

 

46 LEĆ DO RZESZOWA!

 Od wy daw cy 
Ma tu ra 2022 – z za sa da mi pra wie nie zmien ny mi 

od 20 lat – nie bę dzie już dla ni ko go nie spo dzian ką, ale 
to nie zna czy, że moż na ją zlek ce wa żyć. Tym bar dziej, 
iż to od jej wy ni ku za le ży swo bo da w do bo rze dal szej 

edu ka cyj nej dro gi. Podejmujemy w tej pu bli ka cji kwe stie, 
któ re są waż ne dla stwo rze nia in dy wi du al nej stra te gii 

ma tu ral no-re kru ta cyj ne go ro ku:  
Jak po dejść do ma tu ry, aby to, cze go się na uczysz, 

prze ło ży ło się na do bór stu diów,  
któ re po lu bisz i pra cy, o któ rej ma rzysz? 

Jak szu kać – pod ką tem sa mo wie dzy o swo ich  
moc nych stro nach i z kom ple tem kon kret nych za in te re so -

wań – tych pro po zy cji stu diów, któ re są „uszy te”  
w zgo dzie z Two im po ten cja łem? 

Czym war to się in spi ro wać w po szu ki wa niu i do bo rze nie tyl ko uczel ni i kie run ku, ale 
tak że mia sta/kra ju, w któ rym przyj dzie Ci spę dzić kil ka lat stu denc kie go ży cia? 

In for ma tor jest uni wer sal nym po moc ni kiem dla wszyst kich ma tu rzy stów, ale wła śnie Ty 
mo żesz zna leźć w nim swo ją własną dro gę w do brym kie run ku. 

Po wo dze nia! 
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Po nie waż la ta w li ceum/tech ni kum przy go to wa ły Cię do brze 
do te go, „co bę dzie na ma tu rze”, czu je my się zwol nie ni z obo wiąz -
ku szcze gó ło we go przy po mi na nia za ło żeń eg za mi nu, ofe ru jąc 
w za mian po moc w usta le niu ma tu ral nej stra te gii. 
Jak po dejść do ma tu ry, aby to, cze go się na uczysz, prze ło ży ło 
się na do bór stu diów, któ re po lu bisz, i ko re spon do wa ło z pra -
cą, o któ rej ma rzysz? 
Na po czą tek war to roz pra wić się z dy le ma tem prze ra bia nym 
przez ko lej ne rocz ni ki koń czą cych szko łę śred nią:  

• po sta wić na wa riant „a nuż się uda”, mie rzo ny prze kro cze -
niem 30 proc. pro gu punk to we go, by po tem, w kon se kwen cji, 
pró bo wać do stać się na „ja kieś stu dia”  

czy  

• wy brać uczel nia ną dro gę w świa do mie wy bra nym kie run ku i do -
sto so wać do niej wkład pra cy nad po szcze gól ny mi przed mio ta -
mi – z za ło że niem, że wło żo na pra ca da naj wyż szą sto pę zwro -
tu: pra wo wy bo ru wśród na praw dę do brych pro po zy cji stu diów. 

My nie ma my wąt pli wo ści – war to grać o naj wyż szą staw kę!  
Ma tu ra nie jest bzdu rą ani cho ro bą wie ku mło dzień cze go, przez 
któ rą trze ba przejść. Jest – a wła ści wie mo że być – Two ją ma pą 
dro go wą na ścież ce roz wo ju. No i otwie ra drzwi do brych uczel ni… 
Ja ki bę dzie ten przed ma tu ral ny rok i sa me eg za mi ny? Czy bę dzie 
moż na spo koj nie przy go to wać się do ma tu ry w szko le, z ko le żan -
ka mi i ko le ga mi, czy, – oby nie! – zo sta nie my wszy scy w kon tak cie 
tyl ko wir tu al nym? Al bo tro chę tak i tak… W su mie spo kój do mo wej 
na uki tak że ma swo je plu sy. Jed no jest pew ne – w każ dym wy pad -
ku z cze ka ją cej nas ma tu ry 2022 war to „ze drzeć ma skę”, czy li 
oswo ić i zro zu mieć wy zwa nie. 

Tak się skła da, że Twój eg za min ma tu ral ny za my ka nie tyl -
ko oso bi stą przy go dę z cza sem szkol nym, ale tak że ak tu -
al ny roz dział w sys te mie eg za mi nów ze wnętrz nych, zgod ny 
z „prze ro bio ną” wła śnie do koń ca pod sta wą pro gra mo wą. 
Twoi młod si o rok ko le dzy zda wać już bę dą in ną ma tu rę, 
po dob no trud niej szą. Co z te go wy ni ka? 

ÿ

Z MASKĄ LUB BEZ: 
EGZAMIN  
NA FINISZU
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• or ga ni zo wa nie dru ku i dys try bu cji ma te ria łów eg -
za mi na cyj nych 

• ana li zo wa nie wy ni ków eg za mi nów ze wnętrz nych 
• przy go to wy wa nie, we współ pra cy z okrę go wy mi 

ko mi sja mi eg za mi na cyj ny mi, ma te ria łów szko le -
nio wych dla kan dy da tów na eg za mi na to rów i eg za -
mi na to rów 

• współ pra ca z in sty tu cja mi kra jo wy mi i za gra nicz ny -
mi w za kre sie eg za mi no wa nia 

• ini cjo wa nie lub or ga ni zo wa nie ba dań i ana liz oraz 
opra co wy wa nie no wych roz wią zań w za kre sie eg -
za mi no wa nia 

• ogła sza nie każ de go ro ku w Biu le ty nie In for ma cji Pu -
blicz nej na stro nie CKE: 

   º ko mu ni ka tu w spra wie har mo no gra mu prze -
pro wa dza nia eg za mi nów ze wnętrz nych 

   º ko mu ni ka tu w spra wie ma te ria łów i przy bo rów 
po moc ni czych, z któ rych moż na ko rzy stać 
na eg za mi nach ze wnętrz nych 

   º ko mu ni ka tu w spra wie szcze gó ło wych spo so -
bów do sto so wa nia wa run ków i form prze pro -
wa dza nia eg za mi nów ze wnętrz nych 

   º in for ma cji o spo so bie or ga ni za cji i prze pro wa -
dza nia eg za mi nów ze wnętrz nych.

CEN TRAL NA KO MI SJA EG ZA MI NA CYJ NA (CKE) to 
in sty tu cja przy go to wu ją ca i or ga ni zu ją ca ze wnętrz ny 
sys tem oce nia nia (eg za min ósmo kla si sty, eg za min ma -
tu ral ny oraz eg za min za wo do wy), we współ pra cy 
z ośmio ma Okrę go wy mi Ko mi sja mi Eg za mi na cyj ny mi. 
Do za dań CKE na le ży m.in.: 
• przy go to wy wa nie i usta la nie ma te ria łów eg za mi na -

cyj nych, w szcze gól no ści za dań i ar ku szy eg za mi na cyj -
nych do prze pro wa dza nia eg za mi nów ze wnętrz nych 

• przy go to wy wa nie i usta la nie za sad oce nia nia roz -
wią zań za dań eg za mi na cyj nych 

• opra co wy wa nie i ogła sza nie w Biu le ty nie In for ma cji 
Pu blicz nej na stro nie CKE in for ma to rów dot. eg za -
mi nów ze wnętrz nych 

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

– „Jesz cze nie jest za póź no, by od wo łać eg za mi ny!” 
– ape lo wa no na wet w kwiet niu, gdy by ło już prak tycz -

nie prze są dzo ne, że ma tu ra od bę dzie się w tra dy cyj nym, 
ma jo wym ter mi nie. W wie lu kra jach, na przy kład na Sło wa -

cji, we Fran cji, w Wiel kiej Bry ta nii, eg za mi ny ma tu ral ne zo sta ły 
od wo ła ne. Dla cze go nie po szli śmy za ich przy kła dem? 

– To praw da, ma tu ry zo sta ły od wo ła ne w nie któ rych kra jach i… 
więk szość z nich te go ża łu je. Nie tyl ko dla te go, że ten eg za min to swe -
go ro dza ju ce zu ra: od te go mo men tu bio rę za sie bie od po wie dzial -
ność, mo gę zro bić ze swo im ży ciem to, co uznam za wła ści we. Gdy by -
śmy po słu cha li ape li o od wo ła nie ma tu ry, po zba wi li by śmy te go 
waż ne go do świad cze nia dwa rocz ni ki – po nad pół mi lio na mło dych 
lu dzi. Ale to oczy wi ście nie je dy ny i nie naj waż niej szy po wód, dla któ -
re go eg za min, w ści słym re żi mie sa ni tar nym, zo stał prze pro wa dzo ny.  

– Nie chcie li śmy wra cać do sys te mu re kru ta cji na stu dia 
sprzed 2005 ro ku: eg za mi nów wstęp nych, o któ rych zdą ży li śmy 
już za po mnieć. 

– Gdy by nie by ło ma tu ry, te eg za mi ny mu -
sia ły by wró cić. Od by wa ły by się w na kła da ją -
cych się ter mi nach, we dług róż nych za sad 
i wy ma gań, usta la nych przez każ dą uczel nię. 
Kan dy da ci za pew ne po dró żo wa li by na wy -
bra ne uczel nie, co zwięk szy ło by ry zy ko prze -
no sze nia za ka żeń. Na to miast ma tu ra da je 
każ de mu, kto ją zdał, luk sus apli ko wa nia na do wol ną licz bę kie run -
ków i uczel ni, na jed no li tych i zna nych wcze śniej za sa dach, bez wy -
cho dze nia z do mu. 

– Eg za mi ny od by ły się w ter mi nie, ni gdzie nie do szło do po wsta -
nia ogni ska epi de mii – to nie wąt pli wy suk ces. Ale pra wie en tu -
zja stycz ne oce ny po zio mu te go rocz nej ma tu ry wy glą da ją 
na urzę do wy opty mizm.  

– A ja nie ro zu miem, dla cze go tak jest to od bie ra ne. Oba wia li śmy się, 
że po po nad ro ku na uki zdal nej na wet 40 pro cen tom zda ją cych nie uda 

się za li czyć ma tu ry w pierw szym ter mi nie, więc wy nik po dob ny do ubie -
gło rocz ne go jest suk ce sem tych mło dych lu dzi, któ rzy mi mo pan de mii 
w ogrom nej więk szo ści so lid nie się uczy li i spro sta li wy ma ga niom. Oczy -
wi ście nie je ste śmy w sta nie oce nić, ja kie by ły by te wy ni ki, gdy by śmy nie 
zre zy gno wa li ze spraw dza nia czę ści ma te ria łu, ale to, co by ło wy ma ga -
ne, zo sta ło przez ma tu rzy stów opa no wa ne w za do wa la ją cym stop niu. 

– Re zy gna cja z czę ści ma te ria łu za war te go w pod sta wie pro gra mo -
wej spra wi ła, że war tość te go rocz nej ma tu ry by wa pod wa ża na.  

– Uwa żam, że nie słusz nie. Wszy scy zna leź li śmy się w in nej, kom plet -
nie nie prze wi dy wal nej rze czy wi sto ści pan de mii i mu sie li śmy się do niej 
do sto so wać. Ja koś ni ko go spe cjal nie nie obu rza na przy kład, że urzę dy 
przyj mo wa ły in te re san tów w ogra ni czo nym za kre sie i za ła twia nie 
spraw trwa ło dłu żej, ale „pan de micz na” ma tu ra jest z au to ma tu uzna -
wa na za mniej war to ścio wą.  

– Sły sza łam już re to rycz ne py ta nie: co zro bi my z dwo ma rocz -
ni ka mi „wy bra ko wa nych” ma tu rzy stów? 

– A co zro bi my w ta kim ra zie z dwo ma rocz ni ka mi „wy bra ko wa nych” 
stu den tów, któ rzy prze cież tak że stu dio wa li 
zdal nie? Co zro bi my z pro jek ta mi re ali zo wa -
ny mi wy łącz nie on li ne i mi lio na mi in nych rze -
czy, któ re mu sie li śmy ro bić w in nych wa run -
kach niż zwy kle, więc mo że są tro chę słab sze?  

– Po ra dzi my so bie? 
– Je śli bę dzie my chcie li, z pew no ścią! 

Kształ ce nie stu den tów z tych dwóch rocz ni ków bę dzie wy ma ga ło więk -
sze go za an ga żo wa nia ze stro ny uczel ni, ale też ci mło dzi lu dzie ma ją 
znacz nie więk sze do świad cze nie w sa mo dziel nej na uce, co prze cież 
bar dzo przy da je się na stu diach. Nie wszy scy te go rocz ni ma tu rzy ści bę -
dą po trze bo wa li do stu dio wa nia zna jo mo ści cią gów ma te ma tycz nych 
czy też za sad uży wa nia Past Con ti nuo us, ale je śli bę dzie im to nie zbęd -
ne, to prze cież ta ką wie dzę moż na uzu peł nić, po głę bić.  

– Wiemy już, że ma tu ra 2022 też bę dzie „ulgo wa”. 
– Bę dzie po pro stu do sto so wa na do sy tu acji uczniów, któ rzy już ma -
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 JAK UDŹWIGNĄĆ MATURĘ? 

Dr Marcin Smolik, dyrektor CKE,  
radzi maturzystom:  

Rozłóżcie sobie powtórki 
na osiem miesięcy, które  
was dzielą od egzaminu!

{ {





dr MAR CIN SMO LIK – ab sol went an gli sty ki (UMCS). Dok tor na uk hu ma ni stycz nych 
w za kre sie ję zy ko znaw stwa an giel skie go i ję zy ko znaw stwa sto so wa ne go. Do ro ku 2012 
pra co wał ja ko ad iunkt w Za kła dzie Akwi zy cji i Dy dak ty ki Ję zy ka An giel skie go  UMCS 
w Lu bli nie. 2012–2013 kie row nik Wy dzia łu Eg za mi nów z Za kre su Kształ ce nia Ogól ne go 
CKE. 2016–2017 ko or dy na tor ze spo łu eks per tów do prac nad two rze niem pod sta wy 
pro gra mo wej kształ ce nia ogól ne go w za kre sie ję zy ków ob cych no wo żyt nych.  
2016–2020 za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy In te re sa riu szy Zin te gro wa ne go Sys te mu 
Kwa li fi ka cji. Rze czo znaw ca w za kre sie pod ręcz ni ków do ję zy ka an giel skie go.

ją za so bą bli sko pół to ra ro ku na uki zdal nej, a trud no prze wi dzieć, jak 
bę dzie wy glą dać ko lej ny rok szkol ny. Po dob nie jak w tym ro ku bę dą 
obo wią zy wa ły wy ma ga nia eg za mi na cyj ne, a nie pod sta wa pro gra mo -
wa, na to miast wra ca my do obo wiąz ku zda wa nia jed ne go przed mio tu 
do dat ko we go na po zio mie roz sze rzo nym. W tym ro ku zna ko mi ta 
więk szość ma tu rzy stów, mi mo bra ku te go obo wiąz ku, przy stą pi ła 
do eg za mi nu z przed mio tu do dat ko we go na po zio mie roz sze rzo nym, 
tyl ko 15,5 pro cent zda ją cych zre zy gno wa ło z te go eg za mi nu. A co 
do „ulgo wych” wy ma gań, to po wta rzam sta le, że rze czy wi ście re zy -
gnu je my ze spraw dza nia opa no wa nia czę ści ma te ria łu, ale resz tę 
spraw dza my rów nie do kład nie jak pod czas „nor mal nych” ma tur. Ob -
ra zo wo mó wiąc: wyj mu je my z 40-ki lo gra mo we go ba ga żu 5 ki lo gra -
mów, na to miast po zo sta łe 35 ki lo gra mów trze ba da lej dźwi gać. 

– No wła śnie: jak je udźwi gnąć w sy tu acji, gdy prze bieg naj bliż -
sze go ro ku szkol ne go jest wiel ką nie wia do mą? 

– Po pierw sze, choć to ma ło od kryw cze, roz ło żyć so bie po wtór ki 
na osiem mie się cy, któ re we wrze śniu dzie li ma tu rzy stów od eg za mi -
nu. Trze ba ko niecz nie prze czy tać ze zro zu mie niem wy ma ga nia eg za -
mi na cyj ne, w ra zie po trze by skon sul to wać się z na uczy cie lem, się -
gnąć do pod ręcz ni ków i no ta tek z lek cji. Moż na wy ko rzy stać 
wy ma ga nia ja ko „li stę kon tro l ną” ma te ria łu do po wtó rze nia. 

– Roz wią zy wa nie przy kła do wych ar ku szy ma tu ral nych to do -
bry po mysł? Zda nia są w tej kwe stii po dzie lo ne. 

– Z pew no ścią nie po wi nien to być głów ny czy też je dy ny spo sób 
przy go to wy wa nia się do eg za mi nu, ale oczy wi ście war to spraw dzić, jak 
so bie ra dzi my z ar ku sza mi. Bę dzie to sku tecz ne pod pew ny mi wa run -
ka mi: trze ba ar kusz wy dru ko wać (z ta kim bę dzie my prze cież pra co wać 
na ma tu rze) i za pi sać od po wie dzi, kon tro lu jąc czas. Ale waż niej sza jest 
in na spra wa. Prze strze gam przed prze glą da niem ar ku szy na ekra nie, 
od po wia da niem so bie „w gło wie” i po bież nym spraw dza niem, czy na -
sze nie za pi sa ne od po wie dzi są zgod ne z ty mi za war ty mi w za sa dach 
oce nia nia. To nie dzia ła! Po dob nie jest z roz wią zy wa niem za dań z ma -
te ma ty ki: je śli na praw dę chce my się spraw dzić, trze ba je roz wią zać 
od po cząt ku do koń ca, zro bić wszyst kie ob li cze nia, bo zwy kły błąd ra -
chun ko wy mo że spra wić, że nie do sta nie my za za da nie punk tów.  

– Od 2023 cze ka nas no wa ma tu ra, uzna wa na za trud niej szą, 
ale ci ma tu rzy ści 2022, któ rzy bę dą mu sie li po dejść do ma tu ry 
po now nie w ro ku 2023, bę dą ją zda wać na „sta rych” za sa dach. 

– Tak, bę dą mo gli po pra wiać ma tu rę przez pięć lat na za sa dach 
obo wią zu ją cych w 2022 ro ku. Ale ży czę wszyst kim, że by zda li ten eg -
za min za pierw szym ra zem i z sa tys fak cjo nu ją cym ich wy ni kiem.  

– Dzię ku ję za roz mo wę. 
Roz ma wia ła AN NA WDO WIŃ SKA
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DEZ OR GA NI ZA CJA 
Zda rze nie 1 
Do ro ta za prze pa ści ła eg za min, bo 

nie za pi sa ła, któ re go dnia ma się od -
być. Po le ga ła na swo jej pa mię ci. 
W dniu eg za mi nu Do ro ta za mie rza 
co praw da przy być na miej sce o cza -
sie, jed nak że nie wszyst ko idzie zgod -
nie z pla nem. Aku rat te go dnia spóź -
nił się au to bus. Gdy zdy sza na wbie ga 
do szko ły, za uwa ża, że za po mnia ła 
pió ra. I za uwa ża też, że jest na eg za -
mi nie z bio lo gii, a nie z che mii.  

 
Jak ra dzić so bie z pro ble mem?  
Do ro ta mo gła by: 

• za pi sać w jed nym miej scu (a na -
wet dwóch) da ty i go dzi ny roz po -
czę cia wszyst kich eg za mi nów, któ -
re za mie rza zda wać; 

• wy dru ko wać (i mieć za wsze 
przy so bie) har mo no gram ma tu ry; 

• spraw dzić szcze gó ły w dzień po -
prze dza ją cy eg za min; 

• po je chać na eg za min wcze śniej -
szym au to bu sem; 

• przy go to wać li stę kon tro l ną (przy go to -
wa nie do eg za mi nu) i ko rzy stać z niej.

PO ŚPIECH 
Zda rze nie 2 
Pa tryk chciał by być wszę dzie, by le 

nie w sa li eg za mi na cyj nej. Pi sze 
szyb ko swo je od po wie dzi i za raz od -
da je ar kusz, cho ciaż do koń ca eg za -
mi nu po zo sta je jesz cze pół go dzi ny. 
Po tem bie gnie do po bli skie go par -
ku, gdzie cze ka na swo ich ko le gów. 
Pod czas dys ku sji o eg za mi nie 
stwier dza, że jed na z od po wie dzi 
jest nie kom plet na, a w czę ści dru giej 
ar ku sza nie za uwa żył sek cji B. 

  
Jak ra dzić so bie z pro ble mem? 
Pa tryk mógł by: 

• po znać struk tu rę ar ku sza 
przed eg za mi nem; 

• pla no wać czas eg za mi nu i wy ko -
rzy stać go w peł ni; 

• po za koń cze niu pi sa nia od po wie -
dzi wszyst ko spraw dzić, by prze ko -
nać się, że od po wie dział na każ de 
py ta nie zgod nie z po le ce nia mi 
i nie po peł nił żad ne go błę du. 

(NAD) PER FEK CJA 
Zda rze nie 3 
Pa weł spę dza wie ki na po wta rza -

niu do eg za mi nu i wszyst kie za gad -
nie nia zna na wy lot. Po otwar ciu ar -
ku sza eg za mi na cyj ne go za chwy ca 
się ide al nym dla nie go za da niem 
i już wie, że na pi sze bły sko tli wą od -
po wiedź. Pół go dzi ny póź niej jest 
bli ski ukoń cze nia od po wie dzi. Ty le, 
że ma przed so bą jesz cze dwa po -
dob ne za da nia, a do za koń cze nia 
eg za mi nu po zo sta ło tyl ko 30 mi nut 

 
Jak ra dzić so bie z pro ble mem? 
Pa weł mógł by: 

• pra co wać tak sa mo ja ko Pa tryk, ale 
być pew nym, że uzy ska lep szy re -
zul tat, gdyż do brze ro zu mie 
wszyst kie py ta nia, a nie tyl ko to 
jed no ulu bio ne;  

• na uczyć się od po wia dać na za da -
ne py ta nia, a nie pi sać wszyst ko, 
co wie w za kre sie za gad nie nia, 
do któ re go py ta nie się od no si; 

• pró bo wać pi sać od po wie dzi w za -
ło żo nym cza sie i dzię ki te mu do -
sko na lić tech ni kę szyb kie go i do -
bre go od po wia da nia.

ZDE NER WO WA NIE 
Zda rze nie 4 
Zu zę zja da ją ner wy w dzień każ de -

go eg za mi nu. Mu si czę sto od wie dzać 
to a le tę, ro bi jej się sła bo. W cza sie eg -
za mi nu tekst za dań pły wa jej 
przed oczami i nie ro zu mie ani pierw -
sze go za da nia, ani żad ne go na stęp -
ne go. Wy da je jej się, że py ta nia wca -
le nie do ty czą te go, cze go się uczy ła. 
Wy cho dzi z eg za mi nu po iry to wa -
na i peł na nie po ko ju... 

 
Jak ra dzić so bie z pro ble mem? 
Zu za mo gła by: 

• po my śleć wcze śniej i spo koj nie 
o tym, jak bę dzie prze bie gał eg za -
min, i nie do pu ścić do na ra sta nia 
spi ra li nie po ko ju; 

• pró bo wać wy ko rzy stać swo je „na -
krę ce nie” kon struk tyw nie, na przy -
kład przez wy my śla nie swo ich za -
cho wań (ko lej nych czyn no ści) 
po roz po czę ciu eg za mi nu – po -
zwo li to na brać pew no ści sie bie; 

• brać udział w prób nych eg za mi nach; 

• sto so wać tech ni ki re lak sa cyj ne 
w trak cie eg za mi nu.

EGZAMINACYJNE 
WYPADKI, 

        KTÓRYCH MOŻESZ UNIKNĄĆ
Dezorganizacja, szkodliwa perfekcja, zdenerwowanie, pośpiech, blokada umysłu – to się zdarza szczególnie wtedy, 

gdy jesteśmy w stresie. Każdy z tych wypadków ma negatywny wpływ na wynik egzaminu. Każdego z nich możesz uniknąć. 
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BLO KA DA UMY SŁU 
Zda rze nie 5 
Kin ga do brze przy go to wa ła się do eg -

za mi nu, jed nak gdy zo ba czy ła py ta nia, 
jej umysł stał się pustą kartą. Nie mo gła 
so bie przy po mnieć ni cze go, co by ło po -
trzeb ne do zro zu mie nia za dań i do pra cy 
nad od po wie dzia mi. Im dłu żej wpa try -
wa ła się w ar kusz, tym da lej by ła od roz -
po czę cia pra cy. Nie mia ła po ję cia, jak po -
ko nać ten kry zys. Je dy ne cze go chcia ła, 
to na tych miast wyjść z eg za mi nu. 

 
Jak ra dzić so bie z pro ble mem? 
Kin ga mo gła by: 

• prze czy tać i od po wie dzieć na py ta nia 
eg za mi na cyj ne z po przed nich lat, struk -
tu ra za dań i ty py py tań nie by ły by wte dy 
za sko cze niem; 

• za cząć od ko ja rze nia za gad nień wy stę -
pu ją cych w za da niach z ty mi, któ re do -
brze zna i po wią zać je z py ta nia mi eg za -
mi na cyj ny mi; 

• „zła pać trop”, czy li na pi sać kil ka słów, 
no tat kę od no szą cą się do za da nia; 

• raczej za cząć my śleć nad la pi dar nym 
za pi sem, niż sie dzieć przed czy stą kart -
ką pa pie ru. 

https://www.ka.edu.pl/


W ze szłym ro ku szkol nym spo ro ma tu rzy stów po peł ni ło po waż ny 
błąd. Do szli do wnio sku, że sko ro ma tu ra ma być ła twiej sza, na le ży 
się mniej uczyć. Moż na przy go to wy wać się kró cej, a osią gnię cia bę -
dą ta kie sa me lub wyż sze. W lip cu, gdy ujaw nio no wy ni ki, zro zu mie -
li, jak bar dzo się my li li. Aż ok. 25 proc. nie zda ło eg za mi nu. Tak że ci, 
któ rzy zda li, spo dzie wa li się znacz nie lep sze go re zul ta tu. Oka za ło 
się, że ła twiej szą ma tu rę moż na zdać go rzej niż trud niej szą al bo na -
wet wca le. Dla cze go?  

 
Do ła twej ma tu ry  
na le ży przy go to wy wać się  
ina czej niż do trud nej 

Na uczy cie le wy pra co wa li za sa dy ucze nia do trud nych eg za mi nów. 
Nie je den do świad czo ny pe da gog zna sztucz ki, któ re po ma ga ją opa -
no wać tre ści pro gra mo we je go przed mio tu. Nie ste ty, te sztucz ki mo -
gą się oka zać ma ło przy dat ne w na uce do prost szej ma tu ry. Zwy czaj -
nie nie za dzia ła ją. Po co więc mar no wać czas na skom pli ko wa ne 
tech ni ki ucze nia się, gdy nie przy no szą one po żą da nych re zul ta tów? 
Na praw dę nie ma żad ne go po wo du. 

Gdy wy ma ga nia są in ne, in ne też po win ny być ćwi cze nia przy go to wu -
ją ce. W przy pad ku ła twej ma tu ry spraw dza się za sa da zna na spor tow -
com. Trze ba po wta rzać pro ste ćwi cze nia, aby wy ro bić na wyk. Że by wy ko -
na nie da nej czyn no ści sta ło się na tu ral ne jak od dy cha nie. Na wie lo krot ne 
wy ko ny wa nie te go sa me go za da nia moż na so bie po zwo lić wła śnie wte -
dy, gdy wy ma ga nia nie są skom pli ko wa ne. Im mniej tre ści do na ucze nia, 
tym czę ściej na le ży ro bić to sa mo. Po wta rzać, aż da na czyn ność wej dzie 
w mię śnie i czło wiek bę dzie miał wra że nie, że się z nią uro dził. 

 
Ła twa ma tu ra  
jest jak jaz da na ro we rze 

Choć jaz da na ro we rze to bar dzo pro sta czyn ność, trze ba się jej na -
uczyć. Czło wiek nie ro dzi się z tą umie jęt no ścią. Or ga nizm mu si zo stać 
przy zwy cza jo ny do przyj mo wa nia okre ślo nej po zy cji pod czas jaz dy 
i do wy ko ny wa nia pew nych ru chów. Nie są one skom pli ko wa ne, ale 
gdy cia ło ich nie zna, ła two o wy pa dek. Trze ba wsiąść kil ka dzie siąt ra zy 
na ro wer, aby na brać płyn no ści ru chów. A gdy ma się za so bą ty siąc 
prób, do cho dzi pew ność sie bie i tzw. luz. Oczy wi ście za wsze trze ba 
uwa żać na to, co się dzie je na dro dze, ina czej na wet mistrz dwóch kó -
łek mo że za li czyć krak sę. 

Pro wa dze nie sa mo cho du jest trud niej sze niż jaz da na ro we rze. To 
jed nak wca le nie ozna cza, iż kie row cy mu szą uczyć się dłu żej niż ro we -
rzy ści. Każ dy typ jaz dy wy ma ga in ne go spo so bu przy go to wy wa nia się. 
Pew ne rze czy wpraw dzie są wspól ne, np. ko niecz ność opa no wa nia za -
sad ru chu dro go we go, jed nak pe da ło wa nie i trzy ma nie rów no wa gi 
na za krę tach to nie to sa mo, co pil no wa ne, aby sil nik nie wkrę cił się 
na zbyt wy so kie ob ro ty, któ re gro żą je go za tar ciem. Ro wer też nie po -
sia da ka me ry co fa nia, a w sa mo cho dzie to bar dzo przy dat ny ele ment 
wy po sa że nia, z któ re go war to na uczyć się ko rzy stać. In ny po jazd za -
 wsze ozna cza in ny ze staw ćwi czeń. 

Tak jak świet ny kie row ca mo że być kiep skim ro we rzy stą, tak sa mo 
zdol ny uczeń, któ ry nie je den trud ny spraw dzian za li czył na piąt kę, mo że 
mieć pro ble my ze zda niem ła twej ma tu ry na wy so kim po zio mie. Sła bo, 
np. na 30-40 proc. pew nie by zdał z mar szu, ale prze cież nie cho dzi o to, 
aby wy bit ni ucznio wie mie li kiep skie wy ni ki na eg za mi nach. Nie ste ty, jest 
ta kie ry zy ko. Dla te go na wet za wo do wy kie row ca, gdy by miał się ści gać 
na ro we rze, po wi nien za cząć się do te go wy zwa nia przy go to wy wać.  

Oczy wi ście przy go to wu jąc się do wy ści gu ko lar skie go, nie ćwi czy my 
jazdy sa mo cho dem. By ło by to nie roz sąd ne. Tak sa mo do ła twej ma tu ry 
nie mu si my ćwi czyć roz wią zy wa nia skom pli ko wa nych za dań, lecz ra czej 
te naj prost sze i w tech ni ce od po wied niej do sta wia nych wy ma gań. Je śli 
po przecz ka jest za wie szo na bar dzo ni sko, nie ma sen su przy mie rzać się 
do wy so kie go sko ku, bo moż na prze do brzyć. Już Szek spir pi sał w Mak -
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PROSTE ĆWICZENIA MATURALNE
Matura w roku 2022 oparta będzie, podobnie jak poprzednia, na specjalnie stworzonych wymaganiach egzaminacyjnych.  

Będzie znacznie łatwiejsza niż wcześniejsze egzaminy, bazujące na podstawach programowych.
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be cie, że am bi cja mo że spo wo do wać, iż się cel prze sko czy, za miast go 
osią gnąć. Ina czej mó wiąc, jak się star tu je w To ur de Po lo gne na ro we rze 
mar ki Ro met, nie moż na ćwi czyć na bo li dach For mu ły 1. 

 
Na pisz te zę sto ra zy 

Pod sta wą wy pra co wa nia ma tu ral ne go jest te za. Sta no wi ona punkt 
wyj ścia dla eg za mi na to ra, któ ry bę dzie oce niał pra cę. Po win na być 
na pierw szym pla nie tek stu, naj le piej we wstę pie. Mu si wręcz rzu cać 
się w oczy, aby czy tel nik mógł oce nić, czy wy wód od po wia da po sta wio -
nej te zie. Czy ar gu men ty od no szą się do głów ne go twier dze nia pra cy, 
czy też idą w ca ły świat. Nie ste ty, wciąż zda rza ją się tek sty ma tu ral ne, 
w któ rych nie ma te zy. Ma tu rzy sta za tem ni cze go nie udo wad nia, lecz 
tyl ko pi sze, co wie na da ny te mat. A prze cież eg za min z ję zy ka pol skie -
go, za rów no na po zio me pod sta wo wym, jak i roz sze rzo nym, spraw dza 
umie jęt ność bu do wa nia wy po wie dzi ar gu men ta cyj nej. Bez te zy ar gu -
men ty nie ma ją sen su, gdyż nie wia do mo, cze go zda ją cy do wo dzi. Ra -
czej ni cze go, a to ozna cza dys kwa li fi ka cję. 

For mu ło wa nie te zy mu si za tem wejść pi szą ce mu w krew. Trze ba 
ucznia przy zwy cza ić, iż każ dy tekst za czy na się od te zy. Za po mnisz – do -
sta jesz czer wo ną kart kę i wy la tu jesz. Po da nie te zy to jak spraw dze nie, 
czy ro wer ma łań cuch. Bez te go nie po je dziesz, choć byś nie wiem, jak się 
wy si lał. Ca ły trud na nic, gdy nie za ło ży łeś łań cu cha. Dla te go nie bądź ła -
two wier ny. Po chyl się i prze ko naj, czy na praw dę masz łań cuch. Nie ufaj, 
że te za sa ma się zro bi, gdy bę dziesz pi sał wy pra co wa nie. Ona się ni gdy 
sa ma nie ro bi, tak jak łań cuch nie spad nie z nie ba i sam się nie za ło ży 
w od po wied nim miej scu. Je śli nie masz wy ro bio ne go na wy ku za czy -
nania tekstu od te zy, jest bar dzo praw do po dob ne, iż na eg za mi nie za -
po mnisz o tym. Po je dziesz w wy ści gu bez łań cu cha. Na po cząt ku mo że 
na wet ja koś się po to czysz, ale osta tecz nie i tak cze ka cię prze gra na. 

Pi sa nie stu wy pra co wań w ra mach ćwi czeń przed ma tu rą to prze sa da. 
Nie jest jed nak prze sa dą na pi sa nie te zy na wet dwie ście ra zy. To prze cież 
tyl ko jed no zda nie twier dzą ce, np. Am bi cja mo ty wu je czło wie ka do osią -
gnię cia wy zna czo ne go ce lu (to prób na te za do te ma tu: Czy am bi cja po ma -
ga czło wie ko wi w osią gnię ciu za mie rzo ne go ce lu?). Po win ni śmy przy zwy -
cza ić umysł, że w pra cy mu si zna leźć się zda nie bez po śred nio od no szą ce 
się do te ma tu. Ta kie zda nie, naj le piej jak naj prost sze i kon kret ne twier -
dze nie, ści śle zwią za ne z te ma tem, to wła śnie te za. Oczy wi ście te zę moż -
na kom pli ko wać, ale tyl ko wte dy, gdy ma się za so bą tre ning w pi sa niu 
tez pro stych. Zresz tą uprosz czo na ma tu ra, ja ka cze ka ab sol wen tów szkół 
po nad gim na zjal nych w ro ku 2022, nie wy ma ga wir tu ozer skich tez. Naj -
prost sze twier dze nie, szcze gól nie na eg za mi nie obo wiąz ko wym z ję zy ka 
pol skie go, mo że się oka zać naj bar dziej opła cal ne. 

 
Na le ży po wta rzać czyn no ści,  
któ re spra wia ją pro blem 

Więk szość zda ją cych nie jest wy ro bio na w szyb kim roz po czy na niu pra cy. 
Ma ją pro blem, że by za cząć. Pa trzą na pu stą kart kę i nic. W do mu mo żesz 
się tak ga pić na wet go dzi nę, jed nak na ma tu rze szko da każ dej mi nu ty.  

Cier pia ła na tę przy pa dłość na wet Wi sła wa Szym bor ska, do cze go 
przy zna ła się w wy kła dzie no blow skim. Je śli masz z tym pro blem, na -
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go pierw sze go zda nia. Bierz te mat i za czy naj. Jak już masz pierw sze 
zda nie, bierz na warsz tat ko lej ny te mat i zno wu tyl ko za czy naj.  

Na po cząt ku bę dzie ci się to wy da wa ło idio tycz ne, ale po pew nym 
cza sie umysł za ak cep tu je tę czyn ność i do strze że w niej war tość. Gdy to 
się sta nie, gdy po lu bisz pi sa nie pierw sze go zda nia, zna czy to, iż opa no -
wa łeś tę czyn ność. Wła śnie lu bie nie te go, co się ro bi, to znak mi strzów. 
Je śli nie na wi dzisz pi sa nia wy pra co wań, zna czy to, że nie wie le umiesz. 
Chcesz czy nie chcesz, dla wła sne go do bra po wi nie neś na uczyć się ru -
szać z ko py ta. Ta ka spraw ność da je na praw dę wie le ra do ści. 

Po dob nie cen ne jest opa no wa nie umie jęt no ści koń cze nia pra cy za pa -
da ją cym w pa mięć zda niem. Ostat nia myśl tek stu, któ ra od bie ra na jest 
przez czy tel ni ka ja ko traf ny ko niec, to kon klu zja. Wie le osób ma z tym 
pro blem, dla te go od da ją do spraw dze nia urwa ne pra ce. Nie raz nie wie le 
bra ku je, aby czy tel nik po czuł sa tys fak cję, wy star czy ło by do dać jed ną sen -
sow ną myśl. Nie ste ty, nie ma jej, więc czy tel nik jest roz cza ro wa ny.  

Re cep ta na to jest bar dzo pro sta. Zno wu trze ba wy ro bić w so bie na -
wyk koń cze nia pra cy. Na le ży za tem na pi sać sto -dwie ście wy pra co wań, 
ogra ni cza jąc się tyl ko do ostat nie go zda nia. Wy obraź my so bie, że już 
prze je cha li śmy ca ły wy ścig, a te raz tyl ko uczy my się, jak prze kra czać 
me tę, aby ki bi ce wpa dli w za chwyt i bi li bra wo. Uczmy się tak dłu go, aż 
bę dzie my się cie szyć z te go, jak koń czy my wy pra co wa nie.  

 
Ty siąc pro stych ćwi czeń 

To na praw dę wiel ka fraj da na pi sać sto -dwie ście wy pra co wań, ogra -
ni cza jąc się tyl ko do te zy, pierw sze go i ostat nie go zda nia pra cy. Dwa (je -
śli pierw sze zda nie jest jed no cze sne te zą) lub trzy zda nia i moż na się 
brać za ko lej ny te mat. I tak aż do zmę cze nia or ga ni zmu. Po stwo rze niu 
dzie się ciu ta kich wy pra co wań moż na czuć się wy koń czo nym, jed nak 
po stu czu je się ra dość. To re ak cja umy słu, któ ry in for mu je ca łe cia ło, 
że do szedł w pew nej czyn no ści do per fek cji. Tak jak przy jem ność da je 
od dy cha nie peł ną pier sią, gdy jest się zdro wym, tak sa mo wiel ką fraj dę 
da je spraw ność pi sa nia. Umysł się cie szy. 

Trud ny eg za min rzad ko da je oka zję do ra do ści. Jest zbyt wie le do na -
ucze nia się, aby każ dą spraw ność opa no wać do per fek cji. Zwy kle uczy -
my się po łeb kach, ma my te go świa do mość i de ner wu je my się. Trud ne 
eg za mi ny ra czej fru stru ją, niż cie szą. Ma tu ra 2022, szcze gól ne w czę ści 
obo wiąz ko wej (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka i ję zyk ob cy na po zio mie pod -
sta wo wym), bę dzie ła twiej sza. Na le ży się do niej przy go to wy wać jak 
do za wo dów spor to wych, czy li ćwi czyć mo zol nie po ko lei naj prost sze 
umie jęt no ści.  

W przy pad ku wy pra co wa nia z ję zy ka pol skie go na le ży wy ro bić w so -
bie na wyk for mu ło wa nia te zy. Resz ta dzia łań za le ży od świa do mo ści 
wła snych bra ków lub od wska zań na uczy cie la. Dla jed nych bę dzie to pi -
sa nie pierw sze go zda nia, dla in nych ostat nie go. Od cza su do cza su 
moż na na pi sać kom plet ne wy pra co wa ne. Co kol wiek to bę dzie, na le ży 
ćwi czyć tak dłu go, aż re zul tat za cznie da wać ra dość. Naj pierw to bie, 
a po tem czy tel ni ko wi. Oby to nie by ły wy po ci ny, lecz tekst na me dal. 
Sto pro cent i cześć! Te raz idziesz na wy ma rzo ne stu dia. 

DA RIUSZ CHĘT KOW SKI



sta wie nie na roz wój. Jed nak co zro bić, je śli tak nie jest i na le żysz 
do gru py osób, któ re wy zna ją prze ko na nie, że bra ku je im ta len tów 
ję zy ko wych i nic nie da się z tym zro bić?  

Uświa dom so bie, że zgod nie z ba da nia mi prze pro wa dzo ny mi 
przez neu ro nau kow ców, nasz mózg jest wprost stwo rzo ny do ucze -
nia się. Zło żo ny z 80-100 mi liar dów ko mó rek neu ro no wych, z któ -
rych każ da posiada tysiące zakończeń nerwowych, po zwa la two rzyć 
tzw. szla ki neu ro nal ne – nimi prze sy ła ne są in for ma cje2. Je śli wło ży -
my w na ukę wy si łek, np. ko rzy sta jąc z plat for my Qu izlet, aby przy po -
mnieć so bie słów ka lub wy ra że nia z wy bra ne go te ma tu, to efek ty 
bę dą lep sze, niż gdy by śmy po pro stu wpa try wa li się w li stę, a na wet 
po wta rza li te sło wa na głos, sta ra jąc się je za pa mię tać. Ten spo sób 

Au tor ką kon cep cji na sta wie nia na roz wój jest Ca rol 
Dweck, pro fe sor Uni wer sy te tu Stan for da. Uwa ża ona, że 

oso by z na sta wie niem na roz wój chęt niej po dej mu ją wy -
zwa nia, są bar dziej wy trwa łe w dą że niu do ce lu, po strze ga ją wy si łek 
ja ko ścież kę do suk ce su, po tra fią uczyć się na błę dach i znaj du ją in -
spi ra cję w suk ce sach in nych. Dla od mia ny oso by, u któ rych do mi nu -
je na sta wie nie na trwa łość, ma ją ten den cję do uni ka nia wy zwań, ła -
twe go pod da wa nia się, po strze ga nia wy sił ku ja ko cze goś 
bez owoc ne go, igno ro wa nia in for ma cji zwrot nych i trak to wa nia suk -
ce sów in nych ja ko za gro że nia dla nich sa mych1. Chy ba nie trze ba 
wspo mi nać, że ła twiej z ma tu rą po ra dzisz so bie za pew ne, je śli 
w dzie dzi nie na uki ję zy ków ob cych do mi no wać bę dzie u Cie bie na -
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Traktujesz maturę, w tym maturę z języka obcego, jako problem, który Cię przerasta, czy jako kolejne wyzwanie, które może nie jest 
łatwe, ale z którym na pewno sobie poradzisz? Wydaje Ci się, po prostu, że nie masz daru do języków, czy raczej sądzisz,  
że odpowiedni wysiłek włożony w przygotowania na pewno sprawi, że Twój wynik będzie zadowalający? Jeśli w obu przypadkach 
bardziej skłaniasz się ku pierwszej opcji, to możliwe, że dominuje u Ciebie nastawienie na trwałość, a jeśli ku drugiej, to jesteś 
szczęśliwym osobnikiem nastawionym na rozwój. Dlaczego to takie ważne?

Jak „zjeść” maturę  
z języka obcego? PO KAWAŁKU!

!



can learn from mistakes, and, last but not least, are inspired by the 
success of others. On the other hand, individuals characterised by a 
fixed mindset tend to avoid challenges, give up easily, see effort as 
futile, ignore feedback, and view others' success as a threat1.  
Needless to say, you will probably cope with your Matura exam 
more easily if you tend to have a growth mindset as far as learning 
foreign languages is concerned. However, what if this is not the case 
and you belong to a group of people who believe they just lack any 
talent in learning languages?  

 According to research carried out by neuroscientists over the 
past two decades, our brain is simply made to learn. It comprises 
80-100 billion neural cells, each of them consisting of thousands of 
dendrites, which create neural pathways through which information 
is sent2. If we make an effort to learn, for example by using Quizlet, 
to recall words or phrases related to a given topic, the results will be 
better than simply staring at a list or even repeating the words 
aloud, trying to remember them. This method, also known as 
retrieval practice, is described by Radek Kotarski in his book Włam 
się do mózgu [eng. Break into your brain], who calls it a “crash test 

The Growth Mindset theory was proposed by professor Carol 
Dweck from Stanford University. She believes that people who lean 
towards a growth mindset are more willing to take on challenges, 
more persistent in achieving goals, see effort as a path to success, 

Do you treat your Matura exam, including your foreign language 
exam, as a problem that overwhelms you, or as yet another 
challenge, which may not be easy, but which you can definitely 
handle? Do you think you simply aren’t gifted with languages, or 
do you rather agree that the right amount of effort during the 
preparation stage will surely land you a satisfactory score? If in 
both cases you are more inclined towards the first option, then 
you probably lean towards having a fixed mindset, and if you 
chose the latter answers, then you are a happy "owner" of the 
Growth Mindset. Why is it so important?

HOW TO “EAT” YOUR FOREIGN LANGUAGE        





na uki przy ta cza m.in. Ra dek Ko tar ski w swo jej książ ce pt. Włam się 
do mó zgu, na zy wa jąc go me to dą te stu zde rze nio we go. In nym spo so -
bem na ta kie wy do by wa nie słó wek z pa mię ci jest oglą da nie se ria lu 
na Net fli xie czy HBO Go, pod wa run kiem że do ory gi nal ne go dźwię -
ku do łą czy my (je śli to bę dzie po trzeb ne), tak że na pi sy w ję zy ku ob -
cym. Wte dy po za po je dyn czy mi słów ka mi po zna je my ca łe zwro ty, 
w tym cie ka we idio my, a do dat ko wo roz wi ja my umie jęt ność słu cha -
nia i czy ta nia ze zro zu mie niem – a prze cież wła śnie na tym ba zu ją 
pierw sze za da nia na ar ku szu ma tu ral nym. Je śli tyl ko zro bi my to 
świa do mie, to do sko na ły spo sób, aby po łą czyć przy jem ne z po ży -
tecz nym. Tak na praw dę je śli zmie nisz swo je na sta wie nie, to za -
czniesz do strze gać ję zy ki ob ce wo kół nas: na stro nach in ter ne to -
wych, w me diach spo łecz no ścio wych, w pio sen kach i grach 
kom pu te ro wych. Po nie waż wszyst kie te bodź ce wpły wa ją na licz bę 
i prze pu sto wość po łą czeń neu ro nal nych, do star cza jąc je swo je mu 
umy sło wi, je steś praw dzi wym mó zgo zmie nia czem3. 

Je śli trak tu jesz ma tu rę jak prze szko dę nie do po ko na nia, to przy -
po mnij so bie od po wiedź na py ta nie, któ re nie kie dy pa da pod czas 
roz mo wy o pra cę w in no wa cyj nych fir mach: „Jak zjeść sło nia?” Od po -
wiedź na nie brzmi: „Po ka wał ku”. Jest to zgod ne z teo rią ma łych kro -
ków. W kon tek ście przy go to wań do eg za mi nu moż na ją wdro żyć, 
dzie ląc za da nia w ar ku szu na od dziel ne umie jęt no ści: słu cha nia, czy -
ta nia, pi sa nia, zna jo mości słó wek i gra ma ty ki. Je śli w każ dej z tych 
dzie dzin bę dziesz re gu lar nie czy nić na wet ma łe po stę py, to efekt 
koń co wy bę dzie na praw dę za do wa la ją cy.  

Pa mię taj, że Twój suk ces na ma tu rze za le ży od trzech rze czy: 
od na rzę dzi, z któ rych ko rzy stasz, przy go to wu jąc się do eg za mi nu 
(na wy pa dek na uki zdal nej za dbaj, że by dys po no wać lap to pem, 
a nie tyl ko smart fo nem, re gu lar nie ko rzy staj z plat form ty pu Qu izlet, 

Qu izizz czy Du olin go); od umie jęt no ści, któ re zdo bę dziesz, słu cha -
jąc, czy ta jąc i pi sząc w ję zy ku ob cym, pa mię ta jąc przy tym o po ra -
dach na uczy cie la; od Two je go na sta wie nia, któ re po zwo li Ci z wy -
trwa ło ścią, re gu lar nie zdo by wać no wą wie dzę, dba jąc o po wta rza nie 
wia do mo ści już po sia da nych4. Je śli za dbasz o te trzy aspek ty, 
na pew no wej dziesz na sa lę eg za mi na cyj ną ze świa do mo ścią, że 
uda ło Ci się zro bić wszyst ko co w Two jej mo cy, że by się do brze przy -
go to wać do ma tu ry. Dzię ki te mu po ziom kor ty zo lu, czy li hor mo nu 
stre su, w Two jej krwi ob ni ży się na ty le, by nie pa ra li żo wać, a tyl ko 
lek ko mo bi li zo wać do te go, aby uda ło Ci się osią gnąć Twój pe łen po -
ten cjał. 
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1 Dweck C. (2013). No wa psy cho lo gia suk ce su, War sza wa, Mu za S.A. 
2 Pur nell K., Whi te, M., Kurs Neu ro pla sti cians and Neu ro my ths [kurs na por ta lu Fu tu -

re le arn.com], Cen tral Qu een sland Uni ver si ty. Źró dło: www.fu tu re le arn.com/co ur -
ses/neu ro pla sti cians -and -neu ro my ths/3/steps/1016150 [do stęp 25.08.2021]. 

3 Ko tar ski R. (2017). Włam się do mó zgu, War sza wa, Al ten berg, s. 101-114. 
4 Sy ed M. (2015). Black box Thin king: Mar gi nal Ga ins and the Se crets of High Per for -

man ce, Gre at Bri ta in: John Mur ray Pu bli shers. 

MAR CIN ZA RÓD – na uczy ciel ro ku 2013, czło -
nek gru py Su per bel frzy RP, współ za ło ży ciel Sto wa -
rzy sze nia Tar now ska Aka de mia Na uki, an gli sta 
w V Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Ja nu sza Kor -
cza ka w Tar no wie, eg za mi na tor ma tu ral ny z kil ku -
na sto let nim do świad cze niem, współ twór ca pol -
skie go pod ca stu edu ka cyj ne go EduGadki, 
Pro jek ty je go uczniów zdo by wa ją na gro dy w kon -
kur sach ogól no pol skich i za gra nicz nych (np. Di -

sco ve ry Awards 2017 za Thre ads of Li fe, Pla ti num Award w kon kur sie 
CyberFair 2017, I miejsce w II In for ma tycz nym Pu cha rze Be ski dów).

method”. Another way to retrieve words or phrases from memory is 
to watch TV shows or films on Netflix or HBO Go, provided that they 
are played with the original sound and subtitles (if necessary). In this 
way, apart from single words, we learn entire phrases, including 
interesting idioms, and develop our listening and reading 
comprehension skills - which is exactly what the first tasks on the 
Matura exam are based on. If we do it consciously, it could be a 
great way to combine learning with pleasure. In fact, if you change 
your mindset, you'll start to notice foreign languages all around you: 
on websites, in social media, songs, even in computer games. Since 
all these stimuli affect the number and capacity of neural 
connections, by delivering them to your mind, you are a true brain 
changer3. 

If you treat your Matura exam as an insurmountable obstacle, 
remember the answer to the question that is sometimes asked 
during job interviews at some of the world’s most innovative 
companies: “How can you eat an elephant?” The answer is: Piece by 
Piece. This is in line with the minimal gains theory . While preparing 
for an exam, it can be implemented by dividing Matura tasks into 

separate skills: listening, reading, writing, vocabulary and grammar. 
If you make even small, but regular progress in each of these 
domains, the final result could be quite impressive.  

Remember that your success at your Matura exam depends on 
three things: on the toolset you use when preparing for the exam 
(to be on the safe side, in case of distance learning, make sure you 
have a laptop, not just a smartphone, and remember to regularly 
use platforms such as Quizlet, Quizizz or Duolingo); on the skillset 
that you will build by listening, reading and writing in a foreign 
language, and by following your teacher's advice; and, last but not 
least, on your mindset, which will allow you to persistently gain 
new knowledge and hone your abilities4. If you take care of these 
three aspects, you will surely enter the examination room knowing 
that you have managed to do everything in your power to prepare 
well for your final exams. Thanks to this, the level of cortisol, i.e. the 
stress hormone, in your blood will stay low  enough not to paralyze 
you, but give you enough boost to help you to achieve your full 
potential. 

MARCIN ZARÓD 

     MATURA EXAM? PIECE BY PIECE!



wo wym, jak i roz sze rzo nym przy pra cach pi sem nych sko rzy sta łem 
z wie dzy fi lo zo ficz nej, któ rą włą czy łem do pra cy ja ko kon tek sty.  

Je stem już przy ję ty na Mie dzy ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu -
ma ni stycz ne na Uni wer sy te cie War szaw skim, cią gle cze kam na wy -
ni ki re kru ta cji na re ży se rię w łódz kiej Szko le Fil mo wej. W obu przy -
pad kach jed nak my ślę, że stu dia bę dą po dob ne – ukie run ko wa ne 
na mo je wła sne po szu ki wa nia, wła sną pra cę i lek tu ry. Do ce lo wo i tak 
za mie rzam zo stać re ży se rem, więc oprócz kon kret nej wie dzy waż ny 
dla mnie bę dzie po pro stu ogól ny roz wój, oczy ta nie czy po głę bie nie 
ro zu mie nia tek stów. 

Re cep ta na suk ces? Trud no mi udzie lać w tej spra wie rad – mo je 
do świad cze nie pan de mii by ło bo wiem ra dy kal nie in ne od do świad -
cze nia więk szo ści mo ich ró wie śni ków. By łem w sta nie pra co wać 
nad swo imi pa sja mi i swo bod nie się roz wi jać, mo je zdro wie psy -
chicz ne by ło sta bil ne i w du żej mie rze z te go wziął się mój suk ces 
ma tu ral ny. To ta ki czas, kie dy sa mo po czu cie po win no być jesz cze 
bar dziej niż zwy kle waż niej sze od na uki. Je dy ną rze czą, któ rą do ra -
dzał bym ma tu rzy stom, to pró ba „wej ścia głę biej” w nie któ re ma tu -
ral ne przed mio ty, bo im wię cej się wie i im wię cej uwa gi po świę ca się 
da nej dzie dzi nie, tym ła twiej obu dzić w so bie dla niej pa sję, a wte dy 
na uka sta je się i ła twiej sza, i zde cy do wa nie przy jem niej sza. 

Za rów no przy wy bo rze, jak i przy wła ści wej na uce, kie ro wa łem się 
w mia rę pro sty mi prze słan ka mi – de cy do wa łem się na to, co mnie 
in te re su je. Na po zio mie roz sze rzo nym zda wa łem fi lo zo fię, ję zyk pol -
ski i ję zyk an giel ski. My ślę, że mo je wy so kie wy ni ki z tych przed mio -
tów wy ni ka ją wła śnie z te go za in te re so wa nia i fak tu, że wy kra cza łem 
po za pro gram na ucza nia we wła snych lek tu rach czy szu ka niu ma te -
ria łów do na uki. 

Ma tu ra w za sa dzie nie by ła mo im prio ry te tem – w trze ciej kla sie 
naj waż niej szy był dla mnie udział w Olim pia dzie Fi lo zo ficz nej, któ rą 
osta tecz nie ukoń czy łem z ty tu łem lau re ata pią te go miej sca. Mój 
rezultat ma tu ral ny wy nik nął nie ja ko przez przy pa dek – waż nym 
czyn ni kiem by ło zwol nie nie z ma tu ry z fi lo zo fii i przy zna nie mi wy ni -
ku 100 pro cent. Za in te re so wa nie fi lo zo fią i pra ca wło żo na w udział 
w olim pia dzie za pro cen to wa ły tak że w in nych ma tu rach – głów nie 
obu eg za mi nach z ję zy ka pol skie go. Za rów no na po zio mie pod sta -
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Radzi Szymon Pawletko,  
laureat konkursu „Matura na 100 procent”,  
absolwent III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Wybierz to, co cię interesuje
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Co ro ku ty sią ce ma tu rzy stów za da je so bie to py ta nie  
– jak wybierać studia? Ja ko kon sul tant za wo do wy i men tor 
edu ka cyj ny od lat po ma gam zna leźć od po wie dzi wie lu  
mło dym lu dziom. Oto mo ja au tor ska stra te gia – do sko rzy -
sta nia z niej za chę cam i was. 

Na stro nie stu dia. gov. pl wy pi sa no aż… 879 róż nych kie run -
ków stu diów. Nic dziw ne go, że nie je den ma tu rzy sta czu je się 
za gu bio ny wo bec ta kie go gąsz czu moż li wo ści. Jak się jed nak 
sa mi za raz prze ko na cie, de cy zja sta je się o wie le prost sza, je -
śli przy mie rzyć się do niej w sied miu na stę pu ją cych kro kach.  

 
1. Zwróć uwa gę na to, ja ki jest 
współ cze sny świat  

Czy wiesz, że współ cze śnie w cią gu jed ne go dnia czło wiek 
przy swa ja wię cej in for ma cji niż miesz ka niec śre dnio wiecz nej 
Eu ro py przez ca łe swo je ży cie? Ze szko ły pa mię tasz pew nie te -
mat re wo lu cji prze my sło wej – to nie jest jed nak epo ka, któ ra 
prze mi nę ła. Ko lej na czwar ta re wo lu cja in du strial na dzie je się 
na Two ich oczach. To w jej wy ni ku po ja wia ją się ta kie ob sza ry 
jak di gi ta li za cja, col lec ti ve in tel li gen ce (in te li gen cja zbio ro wa), 
in ter net rze czy czy ucze nie ma szy no we.  

We współ cze snym świe cie to, ja ki kie ru nek stu diów wy bie -
rzesz, wca le nie zde ter mi nu je Two jej za wo do wej ścież ki. Dziś co -
raz bar dziej li czą się tzw. kom pe ten cje trans fe ro wal ne – czy li ta -
kie, któ re mo żesz roz wi jać i wy ko rzy sty wać bez wzglę du na to, 
gdzie je steś i co ro bisz. Jest to np. umie jęt ność szyb kie go ucze nia 
się, ale też (uwa ga!) od ucza nia się te go, do cze go się już przy zwy -
cza ili śmy, in te li gen cja emo cjo nal na, kom pe ten cje tech no lo gicz -
ne, kry tycz ne my śle nie (nie my lić z kry ty kanc twem!), pra ca w ze -
spo le, umie jęt ność pra cy z ma szy na mi i ludź mi, ela stycz ność.  

fot. PAP



Dla te go tak waż ne jest, że by na swo ją edu ka cję spoj rzeć ca ło ścio -
wo – nie tyl ko na to, cze go się uczy my, ale też na to, w ja ki spo sób 
zdo by wa my te in for ma cje. Po strze gaj stu dia ja ko moż li wość nie tyl -
ko zdo by cia twar dej wie dzy z da ne go za kre su, ale tak że roz wi ja nia 
ana li tycz ne go i kry tycz ne go my śle nia, szu ka nia i pre zen to wa nia in -
for ma cji, pra cy w gru pie i kre atyw ne go roz wią zy wa nia pro ble mów. 
Te kom pe ten cje przy da dzą się do słow nie w każ dym za wo dzie!  

 
2. Za nim wy bie rzesz, po znaj swo je  
po trze by 

Wy obraź so bie swój wy ma rzo ny ty dzień na uczel ni. Cze go się uczysz? 
Ja ką wie dzę i umie jęt no ści zdo by wasz? W ja ki spo sób się uczysz, jak wy -
glą da ją za ję cia, co prze ka zu ją i czym się in te re su ją twoi wy kła dow cy. 
A co umie ją i w czym się spe cja li zu ją (ja kie ma ją pa sje) in ni stu den ci?  

Czy wiesz, że w swo ich roz mo wach z ma tu rzy sta mi naj czę ściej spo ty -
kam się z sy tu acją, kie dy mło dzi lu dzie na wet nie wie dzą, że war to za -
da wać so bie te py ta nia, za to sku pia ją się na sa mej na zwie kie run ku? 
W ten spo sób za miast wy bie rać kie ru nek dla sie bie, do pa so wu je my się 
cza sem nie ja ko „na si łę” do kie run ku. Trze ba za tem od wró cić ten pro -
ces, co dla wie lu z nas nie jest oczy wi ste. Nie dzi wię się, to nie jest bo -
wiem po dej ście, do któ re go przy go to wu je nas obec ny sys tem edu ka cji.  

 
3. Za da waj py ta nia o sie bie,  
a nie tyl ko o uni wer sy tet  

Co lu bisz ro bić? Co jest dla Cie bie waż ne? Czy wo lisz ży cie w ma łym, 
czy w du żym mie ście? O tym tro chę pi sa łam już wy żej. Tu taj w kon tek -
ście wy bo ru tzw. ide al ne go kie run ku.  

Szu kasz świę te go Gra ala? Wiedz jed nak, że ide al ny kie ru nek lub 
ide al na pra ca nie ist nie ją. Na każ dych stu diach (a po tem w każ dej pra -
cy) mo że się zna leźć coś, co nie bę dzie ci pa so wać: ca łe przed mio ty, 
po je dyn cze wy kła dy, kon kret ne te ma ty… To zu peł nie nor mal ne. Ale je -
śli ogól nie czu jesz, że to, co bę dziesz stu dio wać (a po tem: czym się bę -
dziesz zaj mo wać za wo do wo), da ci praw dzi wą sa tys fak cję, bę dzie dla 
cie bie wy zwa niem, bę dzie cię roz wi jać i spra wi, że two ja we wnętrz -
na mo ty wa cja wzro śnie – te prze czu cia sta no wią wska zów kę, że ta 
ścież ka jest po pro stu dla cie bie. Dla te go za wsze czy ta jąc opis kie run -
ku, roz ma wia jąc z przed sta wi cie la mi uczel ni, za da waj so bie py ta nia: 
na ile w ska li 1-10 po do ba mi się da ny kie ru nek i mnie in te re su je?  

A je śli cie ka wi Cię du żo rze czy na raz? Usły sza łam kie dyś do brą ra -
dę: „Mo żesz mieć wszyst ko, ale nie w tym sa mym cza sie”. Za sta nów 
się, co chcesz stu dio wać w pierw szej ko lej no ści, co jest dla Cie bie 
waż niej sze, a co mo że być Two ją do dat ko wą pa sją. A mo że jest kie -
ru nek, któ ry świet nie łą czy wszyst kie Two je za in te re so wa nia?  
Al bo czu jesz się na si łach, by stu dio wać dwa kie run ki? Każ da de cy zja 
bę dzie do bra, je śli po prze dzi ją do głęb na ana li za. 
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JAK W SIEDMIU KROKACH 
wybrać studia najlepsze dla siebie?

 
4. Ry nek edu ka cyj ny bar dzo się  
roz ra sta i zmie nia – miej te go  
świa do mość, kie dy wy bie rasz stu dia  

Ry nek edu ka cyj ny bar dzo moc no się roz wi ja. Co ro ku po wsta ją 
no we kie run ki stu diów, o któ rych pew nie jesz cze nie sły sza łeś (-aś), 
tym cza sem są bar dzo przy szło ścio we. Oto kil ka przy kła dów: in ter -
net rze czy (do stęp ny np. na Uni wer sy te cie War szaw skim), Clo ud 
Com pu ting (ofe ro wa ny np. na Co ven try Uni ver si ty we Wro cła wiu), 
fi zy ka me dycz na (np. na Uni wer sy te cie Gdań skim), fi zy ka gier kom -
pu te ro wych i ro bo tów (spe cjal ność stu diów I stop nia np. na Uni -
wer sy te cie w Bia łym sto ku), elek tro mo bil ność (stu dia do stęp ne 
m.in. na Po li tech ni ce Wro cław skiej), na no in ży nie ria ma te ria łów (np. 
Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza). Mo żesz też „stwo rzyć” swój wła sny 
kie ru nek na MISH (Mię dzy wy dzia ło wych Stu diach Hu ma ni stycz nych 
ofe ro wa nych przez kil ka uni wer sy te tów) czy na MISMAP (Mię dzy wy -
dzia ło wych In dy wi du al nych Stu diach Ma te ma tycz no -Przy rod ni -
czych) – oba ty py stu diów ofe ru je m.in. Uni wer sy tet War szaw ski. 
Wię cej: nie któ re uczel nie pro jek tu ją kie run ki łą czą ce tra dy cyj ne 
dzie dzi ny hu ma ni stycz ne i spo łecz ne ze ści sły mi, a na wet in ży nier -
ski mi (np. no wo cze sne tech no lo gie w kry mi na li sty ce na AGH). 

Ro zej rzyj się i sprawdź ofer tę uczel ni, któ re da ją ci sze ro kie moż li -
wo ści roz wo ju. Czy wiesz np. co to są stu dia du al ne (łą czą tra dy cyj -
ne stu dia aka de mic kie i prak ty ki za wo do we – te go ty pu kie run ki roz -
wi ja ne są czę sto na kie run kach in ży nie ryj no -tech nicz nych 
i na po li tech ni kach, np. na Po li tech ni ce Ślą skiej). Chcesz zdo by wać 
prak tycz ną wie dzę na stu diach hu ma ni stycz nych i spo łecz nych? 
Uczel nie roz wi ja ją biu ra ka rier, a na wet wspie ra ją dzia łal ność biz ne -
so wą stu den tów (np. Aka de mia Le ona Koź miń skie go roz wi ja Koź -
miń ski Ven tu re Lab, gdzie mo żesz stworzyć wła sny star tup). Ko -
niecz nie sprawdź, w ja ki spo sób Two ja uczel nia gwa ran tu je pra cę 
przy pro jek tach dla kon kret nych firm i biz ne su i czy wy kła dow cy to 
nie tyl ko aka de mi cy, ale też przed się bior cy.  

 
5. Świat w za się gu rę ki  

Chcesz być eks per tem w swo jej dzie dzi nie na glo bal nym ryn ku 
i mieć nie ogra ni czo ne moż li wo ści? Stu dia po an giel sku w Pol sce są 
co raz sze rzej do stęp ne – ofe ru ją je nie tyl ko pol skie uczel nie (Po -
znań ski Uni wer sy tet Eko no micz ny, Aka de mia Le ona Koź miń skie go, 
Po li tech ni ka Łódz ka... – mo gła bym wy mie niać tu du żo, co ro ku 
w Pol sce po wsta ją ko lej ne an glo ję zycz ne kie run ki za rów no ści słe, 
in ży nie ryj ne, jak i hu ma ni stycz ne czy spo łecz ne), ale też za gra nicz -
ne, np. Co ven try Uni ver si ty Wro cław (pierw szy bry tyj ski uni wer sy -
tet, któ ry otwo rzył się w Pol sce). Dla cze go do wy bo ru ta kich stu -
diów za chę cam? Pol scy ma tu rzy ści do brze zna ją ję zyk, jed nak 
czę sto bo ją się go uży wać, przez co tra cą wie le moż li wo ści. Pa mię -
tam, jak sa ma stu dio wa łam za gra ni cą i jak stu dia w ob cym ję zy ku 
roz wi nę ły mo ją wie dzę, pew ność sie bie, da ły mi świet ny start w ży -
cie za wo do we.  

Oso bom, któ re my ślą o wy jeź dzie za gra ni cę już od pierw sze go 
ro ku i swo ją uwa gę kie ru ją ku wciąż po pu lar nym uczel niom bry tyj -

Masz py ta nia, chcesz do wie dzieć się wię cej lub po roz ma wiać o wy bo -
rze stu diów? Znaj dziesz mnie na pro fi lu @EduMentorka na In sta gra mie 
i pod ma ilem hel lo@jo an na ko per.pl. 



skim, po le cam rzą do wą stro nę UCAS, gdzie mo że cie zna leźć kur sy 
na wszyst kich uczel niach. A tym, któ rym się ma rzą stu dia w co raz 
po pu lar niej szych Ho lan dii czy Da nii, gdzie oprócz tra dy cyj nej aka -
de mic kiej edu ka cji (uczel nie ty pu „re se arch”), bar dzo po pu lar ne są 
tzw. uni wer sy te ty na uk sto so wa nych, ta kie jak Bu si ness Aca de my 
Aar hus (Da nia), VIA Uni ver si ty Col le age (Da nia), Rot ter dam Bu si -
ness Scho ol (Ho lan dia), Sa xion Uni ver si ty (Ho lan dia) i wie le in nych. 
Stu dia w Da nii i Ho lan dii to sto sun ko wo nie du ży wy da tek, moż li -
wość zdo by cia świet ne go do świad cze nia. Po le cam Wam spraw dzić 
sty dy in hol land.nl oraz stu dy in den mark.dk. 

Waż na in for ma cja – je śli pla nu jesz stu dia za gra ni cą, pa mię taj, że 
pro ces apli ka cji trze ba cza sem za cząć na wet rok przed ma tu rą 
– zwłasz cza je śli my ślisz o USA.  

Co mnie naj bar dziej prze ko nu je do stu diów po an giel sku? Da ją  
one wi do ki na glo bal ną ka rie rę za wo do wą, po przez na ukę bran żo -
we go słow nic twa, do stęp do mię dzy na ro do wej i naj now szej wie dzy 
i ba dań, kon fe ren cji oraz dzię ki bu do wa niu sze ro kiej sie ci kon tak -
tów. Do dat ko wo pa mię taj, że umie jęt ność pra cy w ob co ję zycz nym 
i mię dzy kul tu ro wym śro do wi sku jest dzi siaj tak waż na, jak zna jo mość 
pa kie tu MS Of fi ce.  

 
6. Sys te ma ty zuj wie dzę, któ rą  
zdo by wasz 

Bar dzo czę sto na mo ich kon sul ta cjach sły szę zda nie: „Jest tak du -
żo opcji, że nie wiem, co z tym zro bić i jak po rów nać te wszyst kie 
moż li wo ści”.  

Je śli mo gę coś po le cić: gro madź in for ma cje w ustruk tu ry zo wa ny 
spo sób. La ta do świad czeń po zwo li ły mi za pro jek to wać au tor skie na -
rzę dzie do ana li zy opcji i wy bo ru kie run ku – Ma try cę Kie run ko wą. Je -
śli chcesz ją do kład nie po znać, skon tak tuj się ze mną! 

Jak się do ta kiej ana li zy za brać? Za sta nów się, co jest dla cie bie waż -
ne, i umieść te in for ma cje w ta be li. Zrób li stę uczel ni i oceń/opisz każ -
dą z nich pod ką tem kil ku naj waż niej szych dla cie bie ele men tów. To po -
zwo li ci zo ba czyć ca ły ob raz sy tu acji, usys te ma ty zo wać da ne i w koń cu 
– po mo że upro ścić wy bór. Stwórz na tej pod sta wie swój wła sny ran -
king uczel ni, któ re kon cen tru ją się na rze czach dla cie bie waż nych.  

Ko rzy staj z kil ku ka na łów zbie ra nia in for ma cji: świet ną i obo wiąz -
ko wą opcją są tar gi edu ka cyj ne – naj więk sze w Pol sce or ga ni zu ją 
wła śnie Per spek ty wy m.in. we wrze śniu (Sa lon Ma tu rzy stów)! Ko rzy -
staj z dni otwar tych uczel ni oraz wy szu ki wa rek in ter ne to wych (mo -
żesz zna leźć wy szu ki war ki któ re ma ją za rów no ba zę pol skich uczel -
ni, jak i za gra nicz nych, któ re wy mie ni łam wy żej). Śledź ran kin gi 
Per spek tyw lub – je śli in te re su ją cię uczel nie za gra nicz ne – ze sta wie -
nia ta kie jak Ti mes Hi gher Edu ca tion czy QS.  

Naj waż niej sza ra da: bądź pro ak tyw ny (-a). Za cznij od do kład ne go 
prze czy ta nia opi su wy bra ne go kie run ku, przed mio tów. Je śli nie mo -
żesz w ła twy spo sób zna leźć te go na stro nach uczel ni, pisz bez po -
śred nio do dzia łu re kru ta cji. Współ cze sne biu ra re kru ta cji na uczel -
niach two rzą do świad czo ne ze spo ły pra cow ni ków, któ rzy chcą ci 
po móc do brze wy brać. Nie bój się za dzwo nić na uni wer sy tet, na pi -
sać ma il czy od wie dzić uczel nię. Bierz ak tyw ny (!) udział w we bi na -
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Jo an na Ko per – eks pert ka edu ka cyj na, men tor -
ka edu ka cyj no – za wo do wa. Psy cho log z wie lo let -
nim do świad cze niem w pra cy z mło dzie żą i do ro sły -
mi w za kre sie wy bo ru stu diów i ka rie ry. 
Ab sol went ka Tel -Aviv Uni ver si ty, cer ty fi ko wa ny tre -
ner Sty lów My śle nia FRIS, pro ject ma na ger. Czło nek 
Za rzą du Fun da cji Mentors4Starters, alumn świa to -

wej or ga ni za cji dla mło dych li de rów Glo bal Sha pers oraz Aspen In sti tu te. 
W swo jej pra cy łą czy współ cze sną wie dzę o ryn ku pra cy, psy cho lo gię z do -
świad cze niem na sta no wi skach ma na ger skich na uni wer sy te cie, kor po ra cji 
i w trze cim sek to rze. Współ pra cu je z Fun da cją Edu ka cyj ną Per spek ty wy 
oraz Per spek ty wy Wo men in Tech. Py ta nia? hel lo@jo an na ko per.pl 

rach i tar gach on li ne. Mam oka zję ta kie pro wa dzić – wi dzę, że czę sto 
li ce ali ści stre su ją się i nie wie dzą, o co ani jak za py tać. Nie bój się. 
Prze cież ro bisz to dla sie bie – masz pra wo za py tać o wszyst ko! Śledź 
pro fi le uczel ni na Fa ce bo oku/In sta gra mie, roz ma wiaj ze stu den ta mi 
kie run ków i wy kła dow ca mi. Tak na praw dę to od cie bie za le ży, jak do -
brze po znasz uczel nię i kie ru nek, na ja ki chcesz iść.  

I ko lej na waż na rzecz – nie po rów nuj kie run ków i uczel ni mię dzy 
so bą. Za każ dym ra zem bierz pod uwa gę tyl ko to, co jest waż ne dla 
cie bie, zwra caj uwa gę na swo je po trze by, ta len ty i ocze ki wa nia.  

Nie po le gaj tyl ko na po je dyn czych opi niach – je ste śmy róż ni, róż nie 
wi dzi my świat i ma my róż ne po trze by. Pa mię taj o da nych i sta ty sty kach.  

A jak tak już po py tasz i zro bisz ta be lę, to pa mię taj o zu peł nie naj -
waż niej szym – osta tecz nie de cy zja i jej kon se kwen cje na le żą do cie -
bie. Nie do Two jej przy ja ciół ki/przy ja cie la czy bab ci/wuj ka. Ich ra da 
mo że Ci tyl ko po móc, a nie utrud nić pod ję cie de cy zji. Waż ne, byś za -
ufał (-a) wła snej in tu icji.  

 
7. Daj so bie czas  

Pa mię taj, że tak na praw dę od kry wasz do pie ro świat i sie bie. 
Okres stu diów to fan ta stycz ny czas, kie dy kształ tu je my i roz wi ja my 
na sze ta len ty i umie jęt no ści, za czy na my do strze gać swo je za wo do -
we pre dys po zy cje i roz wi ja my za in te re so wa nia. To, co czę sto oma -
wiam na kon sul ta cjach, to od dzie le nie fa zy de cy zji od eks plo ra cji. 
Za rów no je śli cho dzi o wy bór stu diów (je śli nie masz ja sno spre cy zo -
wa ne go kie run ku i sty lu edu ka cji, to re se arch po wi nien iść przed wy -
bo rem), ale też je śli cho dzi o wy bór ścież ki za wo do wej. W swo im ży -
ciu praw do po dob nie kil ka krot nie zmie nisz za wód, a te raz do pie ro 
wkra czasz na ry nek pra cy, bę dziesz go po zna wać i – co rów nie waż -
ne – ry nek bę dzie po zna wał cie bie. Na wet je śli w trak cie stu diów 
zde cy du jesz się zmie nić kie ru nek al bo po sta no wisz zro bić so bie gap 
year, to na praw dę, nic złe go się nie sta nie. Wszak naj le piej po zna je -
my rze czy wi stość w dzia ła niu.  

Pa mię taj – edu ka cja i roz wój to ma ra ton, a nie sprint. To jest 
pierw sza, ale nie ostat nia tak istot na de cy zja w two im ży ciu. I to wła -
śnie tyl ko de cy zja – waż ne jest, co zro bisz z tym wy bo rem, przed któ -
rym te raz sto isz, ja kie moż li wo ści on dla cie bie nie sie.  

Bę dzie do brze. Roz wi jaj się, od dy chaj, zdo by waj wie dzę i do świad -
cze nia.  

JOANNA KOPER



 
Twar de da ne kon tra ste reo ty py 

Ogól no pol ski sys tem mo ni to ro wa nia Eko no micz nych Lo sów Ab -
sol wen tów szkół wyż szych to je dy ne w Pol sce roz wią za nie, któ re ba -
zu je na sys te mo wych ana li zach da nych ad mi ni stra cyj nych. Wy ko rzy -
stu je on in for ma cje, któ re są gro ma dzo ne w re je strach pu blicz nych. 
Są to POL-on – in ny sys tem roz wi ja ny rów nież w OPI PIB – oraz re jestr 
osób ob ję tych ubez pie cze niem spo łecz nym pro wa dzo ny przez ZUS. 
Wszyst kie da ne prze twa rza ne przez sys tem są za no ni mi zo wa ne oraz 
zo sta ły wdro żo ne od po wied nie me cha ni zmy, któ re gwa ran tu ją bez -
pie czeń stwo. Naj śwież sze da ne do ty czą osób, któ re ukoń czy ły stu dia 
w 2019 r., i obej mu je co naj mniej 12 mie się cy ak tyw no ści za wo do wej 
po uzy ska niu dy plo mu – do grud nia 2020 r. Da je to czas na zdo by cie 
czę sto pierw szych do świad czeń za wo do wych.  

ELA umoż li wia do stęp do in for ma cji, któ re po zwa la ją do wie dzieć 
się nie co wię cej o tym, co się dzie je na ryn ku pra cy z per spek ty wy 
ab sol wen tów szkół wyż szych. Dzię ki sys te mo wi moż na od po wie -
dzieć na pew ne py ta nia, roz wiać wąt pli wo ści czy zwe ry fi ko wać pew -
ne sche ma ty my śle nia. Ogól no pol ski sys tem mo ni to ro wa nia Eko no -
micz nych Lo sów Ab sol wen tów szkół wyż szych po zwa la 

Sys tem ELA, za pro jek to wa ny na pod sta wie wcze śniej szych prac 
ba da czy z Uni wer sy te tu War szaw skie go i In sty tu tu Ba dań Edu -
ka cyj nych i wy ko na ny przez Ośro dek Prze twa rza nia In for ma cji − 
Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy na zle ce nie ów cze sne go Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go w 2016 r., jest zda niem Ko mi -
sji Eu ro pej skiej jed nym z naj bar dziej za awan so wa nych w Eu ro pie. 
Z pol skich do świad czeń w tej dzie dzi nie ko rzy sta ją in ne kra je – ELA 
sta ła się swe go ro dza ju to wa rem eks por to wym. 

W sys te mie prze twa rza ne są in for ma cje o pra wie dwóch mi lio -
nach ab sol wen tów i z ro ku na rok ta licz ba ro śnie. W 2021 r. ELA bę -
dzie pre zen to wać dru gi peł ny cykl mo ni to rin gu, obej mu ją cy pięć lat 
po uzy ska niu dy plo mu ab sol wen tów z 2014 i 2015 r. Pla no wa ne jest 
tak że roz sze rze nie za kre su in for ma cji zbie ra nych w ra mach sys te mu 
ELA o da ne do ty czą ce ak tyw no ści edu ka cyj nej i za wo do wej stu den -
tów. W tym ro ku do szedł tak że no wy typ ra por tów te ma tycz nych po -
świę co nych po wią za niu pra cy po uzy ska niu dy plo mu z pra cą 
przed uzy ska niem dy plo mu.  

Sys tem jest bar dzo no wo cze sny i przy ja zny dla użyt kow ni ka. Po -
sia da na rzę dzia po zwa la ją ce m.in. na sa mo dziel ne ge ne ro wa nie ra -
por tów, ran kin gów i in fo gra fik.  
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Ogól no pol ski sys tem mo ni to ro wa nia eko no micz nych lo sów ab sol wen tów szkół wyż szych, czy li ELA, jest jak wi no, któ re zy sku je 
na war to ści z wie kiem. Im wię cej rocz ni ków obej mu je ba da nie, tym le piej wi dać, po któ rych kie run kach ab sol wen ci ma ją naj lep szą 
sy tu ację na ryn ku pra cy. Dla te go da ne z ELA od gry wa ją tak istot ną – i co raz waż niej szą – ro lę w na szym ran kin gu.



ELA wie najlepiej,   
co i gdzie warto studiować



zwe ry fi ko wać m.in., czy to praw da, że stu den ci opusz cza ją cy uczel -
nie są ska za ni na „śmie ciów ki”, lub czy ist nie je róż ni ca w za rob kach 
ko biet i męż czyzn tuż po ukoń cze niu stu diów.  

Nie daw no dzię ki ba da niom w ra mach ELA oba lo ny zo stał mit 
o po wszech nych wy jaz dach świe żo upie czo nych ab sol wen tów kie -
run ków me dycz nych za gra ni cę: oka za ło się, że je śli wziąć pod uwa -
gę Po la ków koń czą cych me dy cy nę i sto ma to lo gię, da ne z sys te mu 
ELA po ka zu ją, że w okre sie pię ciu lat od uzy ska nia dy plo mu 95 proc. 
mie się cy prze pra co wu ją oni w na szym kra ju. Dla po rów na nia ab sol -
wen ci in nych stu diów II stop nia i jed no li tych ma gi ster skich w da nym 
okre sie prze pra co wu ją 85 proc. mie się cy. 

 
ELA w Ran kin gu Szkół Wyż szych  
Per spek ty wy 

Ran king uwzględ nił da ne sys te mu ELA po raz pierw szy czte ry la ta 
te mu, w 2017 r. W tym ro ku ELA zy ska ła na zna cze niu, bo w od po wie -
dzi na po stu la ty wie lu uczel ni zre zy gno wa li śmy z prze pro wa dza nia 
ba da nia opi nii pra co daw ców, któ re słu ży ło do skon stru owa nia 
wskaź ni ka „pre fe ren cje pra co daw ców”. W za mian uzy ska ne pięć 
punk tów pro cen to wych do da je my do wskaź ni ka opar te go na ba da -
niach Eko no micz ne Lo sy Ab sol wen tów. Dzię ki te mu łącz na wa ga kry -
te rium „Ab sol wen ci na ryn ku pra cy”, nie zwy kle waż ne go dla ma tu -
rzy stów wy bie ra ją cych stu dia, po zo sta je bez zmian – 12 pro cent. 

Zmie niliśmy na to miast spo sób wy li cza nia wskaź ni ka „Eko no micz -
ne lo sy ab sol wen tów”. O ile w po przed nich edy cjach był to „wskaź nik 
kom po zy to wy”, któ ry wy li czał, a na stęp nie in te gro wał trzy pa ra me try 
ba da nia: za rob ki ab sol wen tów w po wie cie za miesz ka nia, do świad -
cze nie w pra cy uzy ska ne w trak cie stu diów i za trud nial ność ab sol -
wen tów mie rzo ną sto pą bez ro bo cia w po wie cie za miesz ka nia, o ty le 
od te go ro ku zastosowaliśmy „wskaź nik syn te tycz ny”, za pro po no wa -
ny przez prof. Mar ka Roc kie go, uwzględ nia ją cy dwa pa ra me try ba da -
nia: za rob ki ab sol wen tów w od nie sie niu do za rob ków w po wie cie za -
miesz ka nia i za trud nial ność ab sol wen tów, a tak że wpro wa dzi liśmy 
współ czyn nik ko ry gu ją cy (pro cent ab sol wen tów ob ję tych sys te mem 
ELA, czy li za re je stro wa nych w ZUS), co jest istot ne ze wzglę du na cha -
rak ter ryn ku pra cy ab sol wen tów z róż nych dzie dzin. 

W te go rocz nej edy cji ran kin gu we wskaź ni ku Ab sol wen ci na ryn ku 
pra cy zwy cię ży ła bez a pe la cyj nie Szko ła Głów na Han dlo wa. Na dru -
gim miej scu, ale ze spo rą róż ni cą w sto sun ku do li de ra zna lazł się, 
wra ca ją cy do pierw szej li gi War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny, zaś 
na trze cim miej scu jest za wsze wy so ko ce nio na przez pra co daw ców 
Po li tech ni ka War szaw ska. 

AN NA WDO WIŃ SKA
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W an kie cie, któ rą prze pro wa dził Par la ment Stu den tów RP w ra -
mach pro jek tu „Kształ ce nie zdal ne – hi sto ria praw dzi wa”, stu den ci 
wska zy wa li m.in., że w cza sie pan de mii bra ku je im at mos fe ry 
studiowania, moż li wo ści spę dza nia wspól nie przerw w aka de mic -
kich mu rach, in te gro wa nia się z in ny mi, przez co cię żej im bu do wać 
po czu cie przy na leż no ści do uczel ni. 

Z ko lei oso by za li cza ją ce się do gru py tzw. dzia ła czy, czy li od lat an -
ga żu ją ce się w pra ce or ga ni za cji stu denc kich czy kół na uko wych, mó -
wią o za ni ka ją cych kom pe ten cjach spo łecz ni kow skich. Ania, stu -
dent ka Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie: – Wi dzę, że 
wy raź nie znik nę ła ta ka spon ta nicz ność, mo bi li za cja i chęć an ga żo wa nia 
się w dzia łal ność stu denc ką. To wy ni ka po czę ści z te go, że przez ja kiś 
czas wszyst ko by ło on li ne, tak że kon fe ren cje na uko we stu den tów. A wia -
do mo, że istot nym ar gu men tem za or ga ni zo wa niem ta kich kon fe ren cji 
i uczest ni cze niem w nich jest moż li wość wy jaz du, po zna nia in nych lu dzi, 
spo tka nia się z ni mi.  

I choć jak na ra zie pol skie uczel nie nie od no to wa ły wy raź ne go 
spad ku za in te re so wa nia stu dia mi wśród ma tu rzy stów, już od daw -
na za uwa żal ne jest ob ni że nie na stro jów wśród stu diu ją cych, zwłasz -
cza tych na I ro ku. Na przy kład z an kie ty, ja ką na po cząt ku 2021 r. 
wy sy ła ła Uczel nia na Ra da Sa mo rzą du Stu den tów AGH, py ta jąc 
o pro ble my i prze ciw no ści, z któ ry mi mie rzą się stu den ci tej uczel ni 
w cza sie pan de mii oraz na uki zdal nej, wy ni ka ja sno, że zwią za ne 
z sy tu acją epi de micz ną ob ostrze nia, ogra ni cze nia w kon tak tach mię -
dzy ludz kich, a tak że na ucza nie zdal ne „wy wo łu ją wśród spo łecz no -
ści aka de mic kiej znacz ne pro ble my w ada pta cji wśród ró wie śni -
ków oraz po czu cie bra ku przy na leż no ści do gru py spo łecz nej, 
zwłasz cza wśród stu den tów I ro ku, co po wo du je wy so ki po ziom 
stre su, sta ny de pre syj ne oraz po gor sze nie ogól ne go sta nu 
zdro wia”. A pra cow ni cy jed no stek po mo cy psy cho lo gicz nej 
(więk szość ta kich jed no stek zo sta ła po wo ła na wła śnie 
w efek cie pan de mii) mó wią jed nym gło sem: stu den ci co raz 

czę ściej skar żą się na róż ne pro ble my psy chicz ne i zwią za ne 
z or ga ni za cją cza su.  
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Stu dia w epo ce spod zna ku COVID-19 po zba wio ne są wie lu atu tów. I nie cho dzi tu wca le o pro ble my tech nicz ne zwią za ne z edu ka -
cją zdal ną, ale przede wszyst kim o słyn ną (i wca le nie prze re kla mo wa ną!) at mos fe rę aka de mic kiej wspól no ty oraz fakt, że ro lą te go 
okre su jest nie tyl ko wy po sa że nie ża ków w wie dzę, ale przede wszyst kim ukształ to wa nie ich cha rak te rów i zbu do wa nie sie ci kon tak -
tów. Mi mo to pol skie uczel nie zgod nie re ko men du ją: stu dio wa nia nie war to od kła dać z po wo du pan de mii.



Uczelnie w czasie pandemii



 
Zmien ne na stro je ro ku 2020 

– Za ska ku ją ce mo że się wy dać to, że na po cząt ku pan de mii (ma rzec -
-kwie cień 2020) zmniej szy ła się licz ba zgło szeń na kon sul ta cje psy cho lo -
gicz ne – mó wi Ja gna Ka zien ko, kie row nik Stu denc kie go Ośrod ka 
Wspar cia i Ada pta cji UJ (SOWA UJ), któ ry dzia ła od 2019 r. – War to jed -
nak so bie uświa do mić, że w tym okre sie więk szość stu den tów wy je cha ła 
do swo ich ro dzin nych do mów, wszy scy chcie li za dbać o sie bie i pan de -
micz ną rze czy wi stość. 

Uni wer sy tet Ja giel loń ski po dob nie jak np. Uni wer sy tet War szaw -
ski, Uni wer sy tet Ślą ski, Po li tech ni ka Opol ska i in. jesz cze przed pan -
de mią uru cho mił jed nost kę świad czą cą po moc psy cho lo gicz ną dla 
stu den tów. Jak wszyst ko jed nak i te jed nost ki mu sia ły się prze or ga -
ni zo wać w pan de micz nej rze czy wi sto ści. – W cza sie pan de mii po ma -
ga li śmy na szym stu den tom w ten sam spo sób jak przed pan de mią (kon -
sul ta cje in dy wi du al ne, gru pa wspar cia, krót ko ter mi no wa psy cho te ra pia, 
dzia ła nia psy cho edu ka cyj ne), zmie ni ła się je dy nie for ma tych ak tyw no -
ści, czy li wszyst ko dzia ło się w try bie on li ne – re la cjo nu je dr Szy mon 
Chrzą stow ski, kie row nik Cen trum Po mo cy Psy cho lo gicz nej Uni wer -
sy te tu War szaw skie go (CPP UW). A Ja gna Ka zien ko opo wia da, jak to 
wy glą da ło na UJ: – O ile wcze śniej moż na by ło przyjść do nas z uli cy, bo 
na miej scu pro wa dzo ne by ły co dzien nie dy żu ry psy cho lo gów, o ty le 
od wio sny 2020 więk szość po rad i roz mów pro wa dzi li śmy z oso ba mi po -
trze bu ją cy mi wspar cia przez MS Te ams.  

Obo je są zgod ni, że po chwi lo wym wio sen nym „za sto ju” wraz 
z no wym ro kiem aka de mic kim 2020/2021 licz ba stu den tów szu ka ją -
cych wspar cia psy cho lo gicz ne go za uwa żal nie wzro sła. – Trud no jest 
mi okre ślić o ile, bo w CPP UW nie pro wa dzi my te go ro dza ju sta ty styk 
i nie spraw dza my, jak dłu ga jest ko lej ka chęt nych – mó wi dr Chrzą stow -
ski. – Dość po wie dzieć, że wszyst kie do stęp ne ter mi ny na tych miast są re -
zer wo wa ne. Na to miast z ba dań prze pro wa dzo nych na Wy dzia le Psy cho -
lo gii UW wy ni ka, że pan de mia przy nio sła wzrost ta kich pro ble mów 
na tu ry psy chicz nej, jak ob ja wy lę ko we, sta ny de pre syj ne czy za bu rze nia 
ada pta cyj ne. 

Z in for ma cji prze ka za nych nam przez Dział Spraw Stu denc kich AGH 
wy ni ka na to miast, że w ra mach pro gra mu ada pta cyj ne go ADAPTER 
(za pew nia stu den tom AGH do stęp do bez płat nej po mo cy psy cho lo -
gicz nej oraz da je moż li wość roz wo ju oso bi ste go w ra mach bez płat -
nych warsz ta tów) od paź dzier ni ka 2020 r. do koń ca lu te go 2021 r. 
prze pro wa dzo no po nad 500 kon sul ta cji psy cho lo gów, co sta no wi po -
nad trzy krot ne zwięk sze nie za po trze bo wa nia wśród stu den tów w od -
nie sie niu do po przed nich lat! Wzrost za po trze bo wa nia od no to wał też 
SOWA UJ: – Te raz jest to oko ło 45 no wych zgło szeń na mie siąc, przed pan -
de mią by ło ich mie sięcz nie oko ło 30 – mó wi Ja gna Ka zien ko. 

 
Uczel nie na po moc 

Nie wszyst kie uczel nie w go dzi nie ze ro (czy li w mo men cie wpro wa -
dze nia kształ ce nia zdal ne go w mar cu 2020) mo gły sko rzy stać z już ist -
nie ją cych ko mó rek po mo cy psy cho lo gicz nej dla stu den tów. Ta kiej jed -
nost ki np. bra ko wa ło przed pan de mią na Uni wer sy te cie Gdań skim.  
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Dr Aga ta Rud nik, dy rek tor ka Aka de mic kie go Cen trum Wspar cia Psy -
cho lo gicz ne go Uni wer sy te tu Gdań skie go (ACWP UG), opo wia da: 
– Po wpro wa dze niu lock dow nu za re ago wa li śmy bły ska wicz nie, ja ko jed -
na z pierw szych uczel ni w Pol sce. Zda li śmy so bie spra wę, że wie lu lu dzi bę -
dzie po trze bo wa ło wspar cia. Na po cząt ku dzia ła li śmy tro chę po „par ty -
zanc ku”, w mia rę na szych moż li wo ści re agu jąc na po ja wia ją ce się 
pro ble my, ale z cza sem uda ło się to wszyst ko po rząd nie zor ga ni zo wać, 
a od mar ca 2021 pra cu je my już ja ko od dziel na jed nost ka uni wer sy tec ka, 
czy li Aka de mic kie Cen trum Wspar cia Psy cho lo gicz ne go UG. 

Jak da lej tłu ma czy dr Rud nik, na UG po moc po trze bu ją cym udzie -
la na jest dwu to ro wo: – Z jed nej stro ny są to kon sul ta cje, ja kie pro wa -
dzą spe cja list ki i spe cja li ści za trud nie ni w In sty tu cie Psy cho lo gii UG, 
w tym oso by ma ją ce do świad cze nie kli nicz ne z róż nych ob sza rów zdro -
wia psy chicz ne go. To z re gu ły 50 – 60-mi nu to we spo tka nia. Każ dy zgła -
sza ją cy się mo że wziąć udział w trzech se sjach. Z dru giej stro ny jest za -
an ga żo wa nie sa mych stu den tów or ga ni zu ją cych spo tka nia on li ne czy 
warsz ta ty dla swo ich ko le gów (wy cho dzi my z za ło że nia, że ko le żeń skie 
wspar cie cza sem jest naj sku tecz niej sze). 

Dzia ła nia po mo co we w związ ku z pan de mią pod ję ły też in ne 
uczel nie – np. na AWF-ie w Ka to wi cach po wo ła no Peł no moc ni ka 
Rek to ra ds. wspar cia psy cho lo gicz ne go, w po znań skim Uni wer sy te -
cie im. Ada ma Mic kie wi cza ru szył pro gram wspar cia i kon sul ta cji 
psy cho lo gicz nych dla pra cow ni ków / stu den tów UAM i człon ków ich 
ro dzin oraz pra cow ni ków służb me dycz nych i mun du ro wych prze ży -
wa ją cych trud ne chwi le, do świad cza ją cych osa mot nie nia, kry zy su 
emo cjo nal ne go (kon sul ta cje pro wa dzo ne przez psy cho lo gów i psy -
cho te ra pe tów z Wy dzia łu Psy cho lo gii i Ko gni ty wi sty ki UAM), a na Po -
li tech ni ce War szaw skiej ru szy ła nie od płat na zdal na po moc psy -
cho lo ga za po mo cą MS Te ams oraz kon tak tu te le fo nicz ne go 
z psy cho lo giem – ofer ta do stęp na jest dla wszyst kich stu den tów, 
dok to ran tów i pra cow ni ków.  

Z ja ki mi pro ble ma mi przy cho dzą do aka de mic kich psy cho lo gów 
stu den ci? Jak mó wią pra cow ni cy spe cjal nych jed no stek po wo ła nych 
w tym ce lu na uczel niach, na kon sul ta cjach po ru sza ne są róż ne 
kwe stie – od zwy kłych, co dzien nych spraw (np. pla no wa nie wy dat -
ków) po te zwią za ne z za bu rze nia mi psy chicz ny mi (przede wszyst -
kim za bu rze nia de pre syj no -lę ko we). – Naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nym pro ble mem ob ser wo wa nym u stu den tów by ło za bu rze nie cy klu 
do bo we go (sen w cią gu dnia, na uka w no cy, pro ble my z dys cy pli ną 
ucze nia się, spa dek ja ko ści stu dio wa nia w efek cie znu że nia kształ ce -
niem on li ne) oraz pro ble my zwią za ne z izo la cją od ró wie śni ków – mó -
wi Ja gna Ka zien ko. Z ko lei Aga ta Rud nik prze strze ga przed spe cy -
ficz nym dla pan de micz nych stu den tów i co raz częst szym… 
uza leż nie niem od ucze nia się. 

STU DEN CI NA PO MOC STU DEN TOM 
Na stro nie wspar ciep sy cho lo gicz ne.psrp.org.pl pro wa dzo nej przez 

Par la ment Stu den tów RP zna leźć moż na wie le przy dat nych in for ma cji 
i po rad. In ny cie ka wy ser wis pro wa dzo ny jest też np. przez stu den tów Uni -
wer sy te tu Ślą skie go: www.wie cje stem.us.edu.pl.  
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Pierw szo rocz nia cy pod spe cjal nym 
nad zo rem 

Na co mo gą li czyć stu den ci po trze bu ją cy po mo cy psy cho lo gicz -
nej? Kra kow ska AGH za pew nia bez płat ną po moc pro wa dzo ną aż 
przez trzy jed nost ki: Cen trum Spraw Stu denc kich: Biu ro ds. Osób 
Nie peł no spraw nych, Cen trum Ka rier oraz ze wnętrz ny Punkt Kon sul -
ta cyj ny współ pra cu ją cy z uczel nią w ra mach pro gra mu ada pta cyj ne -
go dla stu den tów AGH ADAPTER. Od 1 lip ca br. do dat ko wo na AGH 
funk cjo nu je rów nież rzecz nik ds. rów no ści. 

Z ko lei ACWP UG oprócz kon sul ta cji psy cho lo gicz nych or ga ni zu je 
tak że róż ne go ro dza ju warsz ta ty (np. dla Era smu sów, dla stu den tów 
ze Wscho du) czy we bi na ria (np. przed se sją – jak się uczyć). Stu dent -
ki i stu den ci an ga żu ją cy się w pra ce ACWP utwo rzy li tak że bi blio tecz -
kę ma te ria łów na róż ne te ma ty (np. o me dy ta cji, re lak sa cji, tech ni -
kach ra dze nia so bie ze stre sem, spo so bach na za pa mię ty wa nie itp.).  

W SOWA UJ do strze żo no, że gru pą wy ma ga ją cą szcze gól ne go 
wspar cia w okre sie pan de mii są stu den ci I ro ku. Kie row nik jed nost -
ki stwier dza: – Sy tu acja tych osób jest szcze gól na, po nie waż w efek cie 
na uki zdal nej nie ma ją moż li wo ści po zna nia atrak cji tzw. stu denc kie go 
ży cia. Dla te go od ro ku aka de mic kie go 2021/2022 za czy na my pro wa dzić 
dla nich gru po we warsz ta ty psy cho edu ka cyj ne m.in. z mind ful ness i ra -
dze nia so bie ze stre sem.  

Uczel nia ni psy cho lo go wie do strze ga ją jed nak tak że plu sy pan de -
micz nej rze czy wi sto ści. Dr Aga ta Rud nik pod kre śla: – Jed no nas cie -
szy: lu dzie co raz rza dziej czu ją opór przed wi zy tą u psy cho lo ga czy psy -
chia try. To po wo li sta je się zu peł nie nor mal ną spra wą. Czę sto stu dent, 
któ ry się do nas zgła sza, do strze ga, że roz mo wa z psy cho lo giem nie jest 
ni czym strasz nym, otwie ra się na ta ką for mę po mo cy i póź niej ko rzy sta 
z po rad spe cja li stów w in nych miej scach.  

 
Czy stu dia czas za cząć? 

Stwier dze nie, że pan de mia mo że być tak sa mo do brym cza sem, 
by za cząć stu dia, nie bu dzi wąt pli wo ści na AGH. – Do stu dio wa nia wy -
star czy od po wied ni wy nik na ma tu rze, za pał, po zy tyw ne na sta wie nie, 
otwar tość i chęć do na uki. Stu den tów pierw sze go ro ku wpro wa dzi w no -
wy świat stu diów uczel nia ny Pro gram ada pta cyj ny ADAPTER, spraw nie 
dzia ła ją cy Sa mo rząd Stu denc ki słu ży wspar ciem i da je moż li wo ści za an -
ga żo wa nia się w spra wy do ty czą ce śro do wi ska stu denc kie go, a Rzecz nik 

Praw Stu den ta ze swo imi asy sten ta mi stoi na stra ży prze strze ga nia 
praw osób uczą cych się w na szej uczel ni. 

Ja gna Ka zien ko prze ko nu je, że przed roz po czę ciem stu diów war to 
się od po wied nio przy go to wać na no we do świad cze nia: – Mo je ra dy 
dla stu den tów I ro ku kształ cą cych się w cza sie pan de mii? Za dbać o swo -
je na tu ral ne wspar cie. Czy li: nie re zy gno wać z kon tak tów z ro dzi ną, zna -
jo my mi, na wet je śli bę dą to tyl ko kon tak ty on li ne. A w kon tek ście ucze -
nia się: za dbać o utrzy ma nie pew nej dys cy pli ny, utrzy my wać do bo wy 
rytm, bo w cza sach kry zy su co dzien ne sta łe ry tu ały za pew nia ją nam po -
zo ry nor mal no ści.  

Na to miast dr Szy mon Chrzą stow ski z UW uwa ża, że nie po kój 
zwią za ny z tym, jak bę dzie w cza sie pan de micz nych stu diów to… do -
bry ob jaw: – Je śli ktoś ma oba wy przed roz po czę ciem stu diów w okre sie 
pan de mii i na uki zdal nej, jest to po zy tyw na re ak cja, bo ozna cza, że ta 
oso ba pra wi dło wo roz po zna je sy tu ację – mó wi. – Na to miast ta ki mło dy 
czło wiek po wi nien się za sta no wić, czy mo że po zwo lić na to, by te oba wy 
wpły nę ły na dłu go ter mi no we ce le, ja kie przed so bą sta wia. Czy war to 
pod da wać się w wal ce o swo je ma rze nia tyl ko ze stra chu przed pan de -
mią? I choć nie ma uni wer sal nych spo so bów na to, jak ra dzić so bie 
w kry zy so wej sy tu acji, wie rzę, że każ dy, kto zde cy du je się za wal czyć 
o swo je ce le, swo je ma rze nia, znaj dzie w so bie za so by do te go, by pod -
jąć ten wy si łek re ali zo wa nia pla nów, więk szość z nas bo wiem ma w so -
bie zdol ność do sto so wy wa nia się do bar dzo róż nych i zmien nych wa run -
ków ży cia i ra dze nia so bie ze stre sem. 

MAGDA TYTUŁA 
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MA RIA LICZ NER SKA, stu dent ka V ro ku psy cho lo gii, współ pra cu ją ca 
z Aka de mic kim Cen trum Wspar cia Psy cho lo gicz ne go Uni wer sy te tu Gdań -
skie go: 

Po pię ciu la tach stu diów mo gę po wie dzieć, że nic tak nie roz le ni wia jak nic -
nie ro bie nie. Czy w sy tu acji obec nych ma tu rzy stów zro bi ła bym so bie rok prze -
rwy z na dzie ją, że za rok już WSZYSTKO bę dzie nor mal ne? Nie! Po pierw sze, nie 
wia do mo, kie dy po wró ci nor mal ność, a po dru gie, nie wia do mo, czy po ro ku 
bez kon kret ne go pla nu mia ła bym mo ty wa cję do cze go kol wiek. Na ucza nie 
zdal ne też mo że być cie ka we, a przede wszyst kim wy god ne!  

Je że li cho dzi o ra dy: przede wszyst kim so cja li za cja! Do brzy lu dzie wo kół to 
gwa rant do bre go sa mo po czu cia, ale też opar cie w chwi lach zwąt pie nia. Zna -
jo mo ści za wią za ne na stu diach pro cen tu ją nie tyl ko do stę pem do świet nych 
no ta tek, ale też za pew nia ją wspa nia łe wspo mnie nia. 

Uczelnie w czasie pandemii!

Praw Stu den ta ze swo imi asy sten ta mi stoi na stra ży prze strze ga nia 
praw osób uczą cych się w na szej uczel ni. 

Ja gna Ka zien ko prze ko nu je, że przed roz po czę ciem stu diów war -
to się od po wied nio przy go to wać na no we do świad cze nia: – Mo je 
ra dy dla stu den tów I ro ku kształ cą cych się w cza sie pan de mii? Za dbać 
o swo je na tu ral ne wspar cie. Czy li: nie re zy gno wać z kon tak tów z ro dzi -
ną, zna jo my mi, na wet je śli bę dą to tyl ko kon tak ty on li ne. A w kon tek -
ście ucze nia się: za dbać o utrzy ma nie pew nej dys cy pli ny, utrzy my wać 
do bo wy rytm, bo w cza sach kry zy su co dzien ne sta łe ry tu ały za pew nia -
ją nam po zo ry nor mal no ści.  

Na to miast dr Szy mon Chrzą stow ski z UW uwa ża, że nie po kój 
zwią za ny z tym, jak bę dzie w cza sie pan de micz nych stu diów to… 
do bry ob jaw: – Je śli ktoś ma oba wy przed roz po czę ciem stu diów 
w okre sie pan de mii i na uki zdal nej, jest to po zy tyw na re ak cja, bo ozna -
cza, że ta oso ba pra wi dło wo roz po zna je sy tu ację – mó wi. – Na to miast 
ta ki mło dy czło wiek po wi nien się za sta no wić, czy mo że po zwo lić na to, 
by te oba wy wpły nę ły na dłu go ter mi no we ce le, ja kie przed so bą sta -
wia. Czy war to pod da wać się w wal ce o swo je ma rze nia tyl ko ze stra -
chu przed pan de mią? I choć nie ma uni wer sal nych spo so bów na to, 
jak ra dzić so bie w kry zy so wej sy tu acji, wie rzę, że
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Pro jek tem, z któ rym szcze gól nie bli sko zwią za na jest Do mi ni ka To -
ma szew ska, jest Stur dust. Bie rze on udział w pro gra mie REXUS/BEXUS 
współ or ga ni zo wa nym przez Eu ro pej ską Agen cję Ko smicz ną.  

– Bu du je my gon do lę stra tos fe rycz ną ze spe cjal nym sys te mem fil tra -
cyj nym, któ ra od bę dzie 5h lot na wy so ko ści 30 km. W trak cie lo tu po bie -

rze my wy stę pu ją ce tam mi kro or ga ni zmy, a na stęp -
nie zba da my prób ki w la bo ra to rium pod ką tem 
od na le zie nia nie opi sa nych wcze śniej bak te rii. Zre -
ali zo wa li śmy już dwie wła sne mi sje, oczy wi ście 
na mniej szą ska lę, pod czas któ rych uda ło nam się 
ta kie bak te rie od na leźć. Chcie li by śmy po twier dzić 
to od kry cie i zre ali zo wać pu bli ka cję na uko wą. 
Do udzia łu w pro gra mie REXUS/BEXUS awan so -
wa ło 13 ze spo łów z ca łej Eu ro py, a je dy nym pol -
skim przed sta wi cie lem jest wła śnie gdań ski Star -
dust. W ra mach pro jek tu trwa ją ce go 
od ro ku 2019 stu den ci SimLE współ pra cu ją ze 
spe cja li sta mi z Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej, 
od by li kil ka za gra nicz nych po dró ży i pro wa dzą 

re gu lar ne kon sul ta cje w mię dzy na ro do wym gro nie. 
Za an ga żo wa nie w ko ło na uko we i wspar cie uczel ni po zwo li ło Do mi -

ni ce zo ba czyć świat in ży nie rii z wie lu per spek tyw, na uczy ło ope ra tyw no -
ści i za rzą dza nia ze spo łem. Stu dia na PG da ły jej na rzę dzia oraz umie -
jęt no ści do zdo by cia cie ka wej pra cy, do da ły pew no ści sie bie – jest te raz 
go to wa na każ de za wo do we wy zwa nia. I nie boi się ich po dej mo wać. 

Hi sto rie stu den tów i ab sol wen tów Po li tech ni ki Gdań skiej do wo -
dzą, że oprócz atu tów uczel ni, ta kich jak ka dra dy dak tycz na, no wo -
cze sne za ple cze sprzę to we i lo ka li za cja, dla roz wo ju i na uki bar dzo 
waż na jest tak że dzia łal ność w ko łach i i or ga ni za cjach stu denc kich. 
Na Po li tech ni ce Gdań skiej jest ich po nad set ka. Sku pia ją one stu -
den tów z wszyst kich wy dzia łów, two rząc in spi -
ru ją ce miej sca współ pra cy i wy mia ny my śli po -
mię dzy mło dy mi pa sjo na ta mi.  

Jed nym z ta kich kół jest SimLE, któ re go pre -
ze sem jest Do mi ni ka To ma szew ska – dla niej 
to przede wszyst kim miej sce, w któ rym wie dzę 
teo re tycz ną wy ko rzy stu je się w prak ty ce. 
– SimLE funk cjo nu je jak ma ła fir ma. Pro wa dzi my 
pro jek ty tech nicz ne, z któ rych każ dy ma swo je go 
li de ra, zaś za rząd nad zo ru je bu dżet, pra ce po -
szcze gól nych ze spo łów i re pre zen tu je ko ło 
przed wła dza mi Uczel ni. Pod czas mo jej przy go dy 
w SimLE, w cią gu pię ciu lat, po zy ska li śmy ok. pół 
mi lio na zło tych na na sze pro jek ty. Pie nią dze po -
cho dzi ły od uczel ni, z gran tów rzą do wych oraz 
od pry wat nych przed się bior ców – mó wi Do mi ni ka.  

Stu den ci Po li tech ni ki Gdań skiej sły ną z od wa gi, kre atyw no ści 
i am bi cji – wspie ra ni przez swych pro fe so rów – wie rzą, że nie ma 
dla nich rze czy nie moż li wych. Dla te go uczest ni cy SimLE po sta no wi -
li sku pić swo ją uwa gę na… ko smo sie. Obec nie pro wa dzo ne są dwa 
pro jek ty Star dust oraz Sim ba. W ra mach Sim by stu den ci pro jek tu ją 
i two rzą ra kie ty. Do tej po ry zbu do wa no już 3 ta kie jed nost ki, a naj -
więk sza z nich pod czas star tu osią gnę ła pu łap 2963 m, przy mak sy -
mal nej pręd ko ści 780 km/h.  

26

Stu dia to je den z naj bar dziej eks cy tu ją cych okre sów w ży ciu, czas w któ rym wszyst ko jest moż li we i nie po wta rzal ne. To mo ment po szu -
ki wa nia wła snej dro gi, szli fo wa nia ta len tów i re ali za cji pa sji. Czę sto de cy zje i dzia ła nia po dej mo wa ne w trak cie stu diów owo cu ją suk -
ce sa mi w ży ciu za wo do wym, a za wią zy wa ne star tu py prze kształ ca ją się w pręż nie dzia ła ją ce przed się bior stwa.

W kra jo wych uczel niach pra cu je po nad 12 ty się cy kół na uko wych. 
Naj lep sze z nich otrzy ma ją po nad 6,5 mln zł na naj lep sze pro jek ty wy -
ło nio ne w kon kur sie „Stu denc kie ko ła na uko we two rzą in no wa cje”.

Łap koła... naukowe



DO MI NI KA TO MA SZEW SKA  
– ab sol went ka Po li tech ni ki Gdań skiej,  

pre zes ko ła na uko we go SimLE
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https://uek.krakow.pl/
https://golinked.pl/


https://www.sggw.edu.pl/
https://www.sggw.edu.pl/


https://www.sggw.edu.pl/


https://www.uph.edu.pl/


https://rekrutacja.ukw.edu.pl/
https://uwb.edu.pl/


https://www.frse.org.pl/
https://studentdepot.pl


https://studentdepot.pl
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MIASTA AKADEMICKIE



Dziś mó wi się gło śno, że wa run kiem roz wo ju są lu dzie – do ty czy to tak go spo dar ki, 
więk szych i mniej szych or ga ni za cji (firm, in sty tu cji), jak i każ de go z nas. To, ja kich lu -
dzi spo tka my na swo jej dro dze, ja kie re la cje na wią że my i z ja kich pod po wie dzi czy 
rad in nych osób sko rzy sta my, mo że w de cy du ją cy spo sób wpły wać na na sze ży cie 
i na ścież ki roz wo ju, ja ki mi po dą żać bę dzie na sza ka rie ra za wo do wa. Okres stu diów 
to bo wiem czas ide al ny, by otwo rzyć nie tyl ko swo ją gło wę na wie dzę, ale i ser ce 
na spo tka nie in nych (po zna nie ich punk tu wi dze nia, ich za in te re so wań, ich pla nów 
i ma rzeń), by tym sa mym za cząć two rzyć swo je sie ci zna jo mo ści. 
Sta ro żyt ni uży wa li okre śle nia ge nius lo ci w prze ko na niu, że każ de miej sce ma swo -
ją spe cy fi kę, swo je go du cha (dziś po wie dzie li by śmy ra czej – kli mat), za tem też 
przy cią gać bę dzie i za trzy my wać przy so bie okre ślo ne ty py ludz kie. I to wła śnie po -
dej ście war to brać pod uwa gę tak że współ cze śnie, do ko nu jąc choć by ta kie go wy -
bo ru jak de cy zja o stu dio wa niu. Za tem „puz zle” pt. ide al ne stu dia je dy nie wte dy 
uda się w ca ło ści uło żyć, je śli za py ta my sa mych sie bie nie tyl ko „co” (kie ru nek) 
i „gdzie” (uczel nia) chce my stu dio wać, ale tak że „w ja kim mie ście”. 
A wy bór jest spo ry, na wet je śli brać pod uwa gę tyl ko pol skie ośrod ki aka de mic kie 
(jest ich 97). Co ro ku pre zen tu je my kil ka z nich – pi sze my o rze czach prak tycz nych 
(ce ny, miej sca „dla stu den ta”, atrak cje, udo god nie nia), ale też (a mo że przede 
wszyst kim) o kli ma cie miast aka de mic kich, o tym, ja kich lu dzi i czym przy cią ga ją. 
Każ dy z ta kich ośrod ków jest in ny. I w kon tek ście wy bo ru ścież ki kształ ce nia nie 
cho dzi tyl ko o ich wiel kość (licz ba miesz kań ców i roz pię tość te ry to rial na) czy wiel -
ko miej skość, ale przede wszyst kim o ich    pro stu denc kość. O tej zaś de cy du je naj -
pierw, jak licz ną gru pę sta no wią w da nym mie ście stu den ci (i ile ich przy pa da 
na 1000 miesz kań ców mia sta), co za tym idzie – ja kie ofer ty (miesz kań, roz ry wek, 
pra cy) na nich cze ka ją, a da lej – jak ich war tość dla roz wo ju mia sta i re gio nu po -
strze ga ją wła dze ad mi ni stra cyj ne i w związ ku z tym ja kie dzia ła nia po dej mu ją (sty -
pen dia, pro gra my spo łecz ne, ale i spo so by na słu chi wa nia gło su stu den tów 
przy po dej mo wa niu waż nych de cy zji zwią za nych np. z in fra struk tu rą czy dzia łal no -
ścią kul tu ral ną), by stu den tom w da nym ośrod ku po pro stu ży ło się do brze.  
 
Czy taj cie, szu kaj cie (in ter net, pocz ta pan to flo wa) bar dziej szcze gó ło wych da nych 
i – wy bie raj cie do brze dla swo je go dal sze go roz wo ju!

By wybór studiów był udany i by po latach, już z dyplomem w dłoni, można było 
gratulować sobie decyzji, trzeba wziąć pod uwagę jeden ważny czynnik: miasto, 
gdzie się będziemy kształcić.

ÿ

OKNA Z WIDOKIEM 
NA PRZYSZŁOŚĆ
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Z dru giej stro ny licz ba uczel ni i róż no rod ność ofe ro wa nych przez 
nie kie run ków spra wia, że każ dy znaj dzie tu coś dla sie bie. A kie dy 
do tych atu tów do rzu cić fakt, że stu den ci sta no wią nie mal jed ną pią -
tą wszyst kich miesz kań ców mia sta, trud no się dzi wić, że ża kom 
w Lu bli nie jest po pro stu do brze. 

Po wo dów wy bo ru Lu bli na na miej sce stu -
diów jest bez li ku. Mi łosz Na umo wicz, któ ry 
wy brał si no lo gię na KUL-u, w swo im ro dzin nym 
To ru niu na żad nej uczel ni nie zna lazł in te re su -
ją ce go go kie run ku. – Ale też kie dy spraw dza łem 
pro gram stu diów na kon ku ren cyj nych uczel niach, 
stwier dzi łem, że w po rów na niu z tym, co jest na 
KUL-u, ofer ta in nych uni wer sy te tów wy pa da bla -
do – tłu ma czy. Klau dia Ka miń ska (jest na V ro -
ku ar chi tek tu ry na Po li tech ni ce Lu bel skiej), któ -
ra po cho dzi z ma łej miej sco wo ści 
pod Lu bli nem, mó wi z ko lei, że od za wsze by ła 
zwią za na ze sto li cą wschod niej Pol ski, jak na zy -
wa ny by wa Lu blin. – I choć do sta łam się też 
na ar chi tek tu rę do Kra ko wa, tro chę prze ro sła 
mnie per spek ty wa wy jaz du tak da le ko od ro dzin ne go do mu. Klau dia do -
da je też, że przy szłych ar chi tek tów Lu blin in spi ru je hi sto ria mi tak zna -
nych twór ców, jak np. Bo le sław Stel mach. – Oni sta no wią dla nas przy -

kład, że na wet pra cu jąc w tak ma łym ośrod ku jak Lu blin, moż na osią gnąć 
coś wiel kie go. Z ko lei Bar tło miej Za rem ba, dziś stu dent V ro ku kie run -
ku le kar skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Lu bli nie, któ ry przy je chał 
tu spod Rze szo wa, po ma tu rze do stał się na kil ka me dycz nych uczel ni. 
Wy brał mia sto sied miu wzgórz, bo jak mó wi, za le ża ło mu na za miesz -
ka niu w ośrod ku z bo ga tą hi sto rią, tra dy cja mi, ale przede wszyst kim 
na stu dio wa niu na uczel ni, któ ra da wa ła by moż li wość roz wi ja nia się 

w róż nych dzie dzi nach, nie ko niecz nie tyl ko 
tych oko ło me dycz nych. – Od dziec ka tań czę, 
a Uni wer sy tet Me dycz ny w Lu bli nie ma wła sny 
ze spół pie śni i tań ca, więc stu diu jąc, mo gę na dal 
roz wi jać mo ją pa sję.  

Do Lu bli na ścią ga ją na wet stu den ci z War -
sza wy – przy kład to Ma ria Stę pień, ab sol -
went ka kie run ku le kar skie go lu bel skie go UM, 
a obec nie stu dent ka fi lo lo gii ro mań skiej 
na KUL-u. – Lu blin po zna łam jesz cze w kla sie 
ma tu ral nej. Przy jeż dża łam tu na kurs sy mu la cji 
me dycz nej i bar dzo spodo ba ła mi się at mos fe ra 
za rów no uczel ni (wi dać by ło, że UM sta ra się 
przy cią gnąć do sie bie kan dy da tów, sta wia 
na roz wój i no wo cze sność), jak i mia sta. Po za na -

uką po świę cam się spor to wi, dzia łam w uczel nia nym klu bie AZS, a Lu blin 
po wo li sta je się ta kim aka de mic kim cen trum spor tu w Pol sce – opo wia da. 

 

Stu diu ją cy w pol skim „mie ście sied miu wzgórz” są zgod ni: 
Lu blin ma wszyst kie za le ty ma łej miej sco wo ści, a za ra zem 
pręż nie roz wi ja ją ce go się pro stu denc kie go ośrod ka. Tu wszę -
dzie moż na dojść na pie cho tę, a je śli już trze ba je chać, prze -
mie rze nie mia sta od jed ne go je go koń ca do dru gie go zaj mu je 
naj wy żej pół go dzi ny. 
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LUBLIN: miasto wielu 
możliwości

LU BLIN AKA DE MIC KI W LICZ BACH 

• oko ło 60 tys. stu den tów  
(ok. 18 proc. miesz kań ców mia sta) 

• 9 uczel ni, w tym 5 pu blicz nych  
i 4 nie pu blicz ne 

• po nad 200 kie run ków stu diów  
na uczel niach pu blicz nych i pry wat nych 

• po nad 6 700 stu den tów za gra nicz nych 
z po nad 100 kra jów (11 proc. ogól nej  
licz by stu den tów) 

• bli sko 15 tys. ab sol wen tów każ de go ro ku. 
 
Za: lu blin.eu  
(da ne za rok aka de mic ki 2019/2020)
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Malwina 
Kot

Żaneta 
Syczek

Klaudia  
Kamińska



chy ba że ja kaś pa ra się de cy du je na ta ką 
opcję – mó wi. – Naj częst szy wa riant to kil ko -
ro współ lo ka to rów w kil ku po ko jo wym miesz -
ka niu. 

 
Pro stu denc kie ce ny  

Py ta ni o in ne kosz ty ży cia lu bel scy stu -
den ci pod kre śla ją, że jed ną z za let mia sta 
są pro stu denc kie ce ny w sto li cy wschod niej 
Pol ski. Ża ne ta Sy czek, stu dent ka IV ro ku 
in ży nie rii bez pie czeń stwa na Po li tech ni ce 
Lu bel skiej, wy li cza: – Pi wo w klu bie moż -
na ku pić już za 5 zło tych, a dwu da nio wy 
obiad, ze świe żo wy ci ska nym so kiem, w ba rze 
na kam pu sie na szej uczel ni kosz tu je 15 zło -
tych. Za chwa la, że Lu blin to mia sto i dla im -
pre zo wi czów (klu bów i pu bów zwłasz cza 
na Sta rym Mie ście jest do wy bo ru, do ko lo -
ru), i dla osób, któ re wo lą spo koj niej sze 
spę dza nie cza su (pięk nie zmo der ni zo wa ny 
Park Lu do wy) czy ak tyw ny wy po czy nek 
na ro we rze, rol kach lub ba se nie (wy jąt ko wy 
Aqua Lu blin, czy li za ra zem aqu apark, jak 
i ba sen olim pij ski oraz cen trum fit nes su 
i ha le prze zna czo ne na lo do wi sko w zi mie, 
a mia stecz ko dro go we w le cie). – Trud no 
okre ślić, co jest ta kim cen tral nym stu denc kim 
miej scem spo tkań w Lu bli nie – do da je jej ko -
le żan ka z uczel ni Klau dia Ka miń ska. – Tu ra -

czej są ta kie roz sia ne po ca łym mie ście 
kłęb ki, a to na kam pu sach po szcze gól -

nych uczel ni, a to na Sta rym Mie ście, 
co spra wia, że gdy wie czo rem wy cho -
dzi my na mia sto, gdzie kol wiek by -
śmy po szli, za wsze spo tka my ko goś 
zna jo me go. 

Dziew czy ny ra dzą też stu den -
tom do pie ro przy jeż dża ją cym 
do mia sta, któ rzy chcą się od ra -

zu do brze tu po czuć, że by po pro -
stu wy szli wie czo rem do mia sta al -

bo wzię li udział w tra dy cyj nych 
otrzę si nach, naj le piej ko lej no w kil ku 

Pro stu denc kie  
lo kum 

Przy jezd ni po twier dza ją: w Lu bli nie nie ma pro -
ble mu ze zna le zie niem wy god ne go dla stu den ta 
miesz ka nia ani z miej scem w aka de mi ku. Mal wi -
na Kot, dziś stu dent ka IV ro ku far ma cji UM w Lu -
bli nie, któ ra przy je cha ła tu z Miń ska Ma zo wiec kie -
go, na I ro ku zde cy do wa ła się za miesz kać 
w aka de mi ku. – Nie zna łam wcze śniej mia sta, bo 
by łam tu taj tyl ko raz z wy ciecz ką szkol ną, więc aka -
de mik, któ ry jest bli sko wszyst kich uczel nia nych bu -
dyn ków dy dak tycz nych, wy da wał mi się naj lep szą 
opcją. I nie na rze kam – na Chodź ki [tam mie ści się 
kam pus lu bel skie go UM – przyp. red.] miesz ka ło 
mi się bar dzo do brze – mó wi. Do da je, że nie spo -
tka ła się jesz cze z tym, że by ja ki kol wiek wnio sek 
o przy dzie le nie miej sca w aka de mi ku zo stał od -
rzu co ny. Lu bel skie aka de mi ki choć wy god ne (bli -
sko uni wer sy tec kich bu dyn ków, ofe ru ją po ko je 1- 
i 2-oso bo we), czę sto jed nak prze gry wa ją w kon -
ku ren cji z miesz ka nia mi stu denc ki mi. Bar tło miej 
(od po cząt ku stu diów wy naj mu je po kój w miesz -
ka niu stu denc kim) tłu ma czy to tak: – Je śli mam 
za miej sce w aka de mi ku za pła cić 500 zł, a za po kój 
w miesz ka niu stu denc kim 600-900 zł, 
przy czym ta gór na staw ka to miesz ka nie 
w do sko na łej lo ka li za cji i o do brym stan -
dar dzie, to wy bie ram miesz ka nie. Po -
za tym ce nię so bie spo kój, któ re go aka -
de mik nie jest mi w sta nie za pew nić. 

Ma ria, któ ra też od po cząt ku 
stu diów wy naj mu je miesz ka nie, 
po nie waż za le ża ło jej na za miesz -
ka niu w cen trum mia sta, do da je, 
że o miesz ka nie dla stu den ta jest 
w Lu bli nie bar dzo ła two. We dług 
niej moż na też zna leźć oka zje – po kój 
już za 400 zł. – Ra czej nie spo tka łam się 
z tym, by stu den ci wy naj mo wa li ka wa ler ki, 
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TYL KO W LU BLI NIE  
CE BU LARZ – przy smak wy wo dzą cy się z kuch -
ni ży dow skiej (ory gi nal na na zwa to plet zel,  
na zwa ce bu larz po cho dzi już z cza sów po wo -
jen nych). Zgod nie z opi sem ze stro ny Mi ni ster -
stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi (ce bu larz 
od 2014 r. jest pro duk tem chro nio nym pra -
wem UE ja ko pro dukt re gio nal ny) to „pla cek 
pszen ny o śred ni cy 15-20 cm. Po wierzch nię ce -
bu la rza sta no wi ce bu la po kro jo na w kost kę, 
wy mie sza na z ma kiem”. W lu bel skich re stau ra -
cjach i ba rach czę sto ser wo wa ny z do dat ka mi, 
na cie pło, ma też w Lu bli nie swo je Re gio nal ne 
Mu zeum Ce bu la rza.  
 
PO MNIK UNII LU BEL SKIEJ NA PLA CU LI TEW -
SKIM – po sta wio ny w 1826 r. do kład nie 
w miej scu, gdzie w 1569 r. obo zo wa ła szlach ta 
przy by ła na sejm, w cza sie któ re go usta no wio -
no, że Kró le stwo Pol skie i Wiel kie Księ stwo Li -
tew skie two rzyć ma ją jed no nie po dziel ne pań -
stwo – Rzecz po spo li tą Oboj ga Na ro dów. 
Ini cja to rem po sta wie nia po mni ka upa mięt nia -
ją ce go to wy da rze nie był Sta ni sław Sta szic.

190 zł 
bilet semestralny ulgowy na 
wszystkie linie  (dla posiadaczy Lubelskiej 

Karty 
Miejskiej) 

od 450 zł 

pokój  

w 

akademiku

od
  4

00
 zł

 po
kó

j w
 m

ies
zk

an
iu 

stu
de

nc
kim

2,1 zł bilet 
jednorazowy ulgowy 

komunikacji miejskiej

3,1 zł d
wugodzinny  

jednorazowy bilet ulgowy 

 
15 zł

 
obiad

  
stu

den
cki

LUBELSKI 
KOSZYK 

od 5 zł 
piwo w klubie 
studenckim

LUBLIN: miasto  
wielu możliwości
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i to róż nych uczel ni czy kie run ków. – W ten spo -
sób szyb ko po zna je się mnó stwo lu dzi i po tem 
jest czło wie ko wi raź niej – kwi tu je Ża ne ta.  
 
Pro stu denc ki kli mat 

Nie dro go i bez nu dy – to kwin te sen cja stu -
denc kich ocze ki wań. I tak wła śnie jest w Lu bli -
nie, w któ rym, jak twier dzą moi roz mów cy, cią -
gle coś się dzie je – a to ja kiś fe sti wal, a to ja kieś 
wy da rze nia or ga ni zo wa ne przez sa mych stu -
den tów, a to ja kaś im pre za spor to wa. – W do -
dat ku je śli ktoś jest moc no na sta wio ny na na ukę, 
znaj dzie tu wie lu przy chyl nych wy kła dow ców, któ -
rzy po ma ga ją, np. cier pli wie tłu ma cząc to, cze go 
ktoś nie ro zu mie lub jesz cze nie umie – mó wi Ma -
ria Stę pień. – Dla te go my ślę, że w Lu bli nie do sko -
na le po czu ją się ci lu dzie, któ rym nie od po wia da 
pre sja wy ści gu szczu rów ani wy raź nie hie rar chicz -
ny układ sto sun ków na uczel ni. Bar tło miej wspo -
mi na, że ste reo ty po we pa nie z dzie ka na tu zna 
tyl ko z dow ci pów ko le gów z in nych ośrod ków 
aka de mic kich. – Je śli na przy kład stu dent chce 
pra co wać al bo go dzić stu dia, dzia łal ność w or ga -
ni za cjach stu denc kich i jesz cze roz wi ja nie ja kichś 
wła snych pa sji, to wła dze uczel ni uła twia ją po go -
dze nie tych ak tyw no ści po przez moż li wość do sto -
so wa nia pla nu za jęć w ra mach in dy wi du al nej or -
ga ni za cji stu diów – mó wi chło pak.  

Pro stu denc ko na sta wio ne są też wła dze mia -
sta i re gio nu – wi dać to choć by po licz bie róż -
nych pro gra mów dla stu den tów (Ma ria wy mie -
nia pro gram Ak tyw ny Stu dent) czy licz bie 
sty pen diów, o ja kie stu den ci mo gą się sta rać 
po za uczel nią (np. sty pen dium Pre zy den ta Mia -
sta Lu bli na, sty pen dium mar szał ka wo je wódz -
twa lu bel skie go). – Wa run ki, któ re trze ba speł nić, 
by sta rać się o ta ką for mę po mo cy, to bar dzo do -
bre wy ni ki na uczel ni, dzia łal ność na rzecz mia sta 
lub re gio nu, wy bit ne osią gnię cia spor to we czy ar -
ty stycz ne – mó wi Bar tło miej. A Mal wi na do da je: 

TYLKO W LUBLINIE  
BREJ DAK – ty po wo lu bel skie sło wo, któ re 
zna czy ty le co brat. In ne lu bel skie sło wa np.: 
cia py (kap cie), pa rów ka (buł ka pa ry ska, we -
ka), pla cek (cia sto), traj tek (tro lej bus). 
 
CAR NA VAL SZTUK MI STRZÓW – zgod nie 
z opi sem na stro nie wy da rze nia to „fe sti wal 
pre zen tu ją cy sztu kę no we go cyr ku, akro ba ty -
ki i klau na dy od by wa ją cy się w Lu bli nie 
od 2008 r. Do mia sta zjeż dża ją wte dy ar ty ści 
ulicz ni i mi strzo wie sztu ki cyr ko wej z ca łe go 
świa ta, aby pre zen to wać za pie ra ją ce dech 
w pier siach spek ta kle i po ka zy. Na uli cach 
spo tkać moż na po ły ka czy mie czy, akro ba tów 
czy roz śmie sza ją cych do łez bu ske rów. 
Wszyst ko na wy cią gnię cie rę ki pu blicz no ści, 
któ ra zresz tą czę sto jest za pra sza na do ak -
tyw ne go udzia łu w spek ta klach”. W ra mach 
Car na va lu Sztuk mi strzów od by wa się Urban 
Hi gh li ne Fe sti val czy li naj star sze i wciąż naj -
więk sze na świe cie wy da rze nie po świę co ne 
cho dze niu po ta śmie – slac kli nin go wi. 
 
KWA DRAT – prze strzeń na kam pu sie Po li -
tech ni ki Lu bel skiej, ulu bio ne i kul to we miej -
sce spo tkań stu den tów PL, „peł no praw ne 
zja wi sko spo łecz no -kul tu ro we. Kwa drat 
od lat i po ko leń łą czy lu dzi, w tym miej scu za -
wią zy wa ne są przy jaź nie, któ re po tra fią prze -
trwać nie tyl ko okres stu diów” (za stro ną 
@KwadratPollub na Fa ce bo oku). 

Bartłomiej 
Zaremba

– Lu blin to do sko na ły wy bór dla tych, któ rzy chcą 
się roz wi jać. To ta kie mło de mia sto o przy jem nej 
at mos fe rze. Ono do brze na stra ja i do stu dio wa nia, 
i do miesz ka nia. 

Py ta ni o to, cze go im w Lu bli nie bra ku je, stu -
den ci nie wie le po tra fią wy mie nić. Mo że – ze 
wzglę du na wie lo na ro do wość stu denc kiej bra ci 
– przy da ły by się ja kieś kon kret ne dzia ła nia od -
gór ne (mia sta, uczel ni) zmie rza ją ce do te go, by 
zin te gro wać wie lo kul tu ro we śro do wi sko? Dziś 
mi mo że licz ba ob co kra jow ców na lu bel skich 
uczel niach im po nu je (po nad 11 proc.!), to jed -
nak czę sto stu den ci za gra nicz ni two rzą wła sne 
pod gru py. Wy ni ka to np. z osob nych pla nów za -
jęć dla pol skich i za gra nicz nych stu den tów, in nej 
struk tu ry stu diów, osob nych aka de mi ków prze -
zna czo nych tyl ko dla era smu sów itp. – Bra ku je 
też cze goś w ro dza ju orien ta tion we ek dla wszyst -
kich osób za czy na ją cych stu dia w Lu bli nie – mó wi 
Ma ria. – Przez to stu den ci czę sto nie ma ją świa do -
mo ści bo ga tej wie lo kul tu ro wej hi sto rii te go mia sta.  

MAGDA TYTUŁA 

https://www.vistula.edu.pl/


– Re no mo wa ne uczel nie, ofe ru ją ce sze ro ki wa chlarz kie run ków oraz miej -
sca, któ re da ją atrak cyj ne moż li wo ści spę dza nia wol ne go cza su. W Ka to wi -
cach ma my jed no i dru gie, dla te go na sze mia sto jest tak chęt nie wy bie ra ne 
przez stu den tów z ca łe go kra ju, ale rów nież z za gra ni cy – mó wi Mar cin Kru -
pa, pre zy dent Ka to wic. – Do wy bo ru jest 15 szkół wyż szych, ofe ru ją cych 
kształ ce nie na kie run kach eko no micz nych, hu ma ni stycz nych, me dycz nych, 
ar ty stycz nych czy spor to wych. W wol nym cza sie za -
pra sza my na wy da rze nia mu zycz ne, im pre zy w ka to -
wic kich klu bach oraz zna ne w kra ju i Eu ro pie fe sti wa -
le mu zycz ne. Każ dy znaj dzie u nas coś dla sie bie. 
Za le ży nam na tym, aby do Ka to wic przy jeż dża ło jak 
naj wię cej mło dych lu dzi, bo wie lu z nich po skoń cze -
niu stu diów de cy du je się na to, aby zwią zać swo ją 
przy szłość z na szym mia stem. Wy bie ra ją sto li cę me -
tro po lii ja ko miej sce, w któ rym chcą miesz kać, pra co -
wać i za kła dać ro dzi nę – do da je pre zy dent Ka to wic. 

Na Ślą sku dla kan dy da tów na stu dia cze ka 
oko ło 200 kie run ków stu diów na stu diach li -
cen cjac kich, ma gi ster skich, in ży nier skich czy 
po dy plo mo wych. To przy szli me dy cy, po li ty cy, 
pe da go dzy, fil mow cy, ar ty ści, gra fi cy, spor tow cy, 
in ży nie ro wie, czy pia ni ści. Wy jąt ko wość Gór ne go 
Ślą ska po le ga na tym, że tu każ dy znaj dzie coś dla 
sie bie. 

 
Stu dia w trud nym cza sie pan de mii. 
Na uka, roz wój, no we zna jo mo ści 
i wspo mnie nia 
Ślą skie i Za głę biow skie uczel nie ofe ru ją róż no rod ne kie run ki i spe cjal -

no ści – od 86 kie run ków Uni wer sy te tu Ślą skie go z no wym kie run kiem 
„Mię dzy na ro do we stu dia na uk po li tycz nych i dy plo ma cji”, przez 23 kie -
run ki stu diów Uni wer sy te tu Eko no micz ne go z ta ki mi no wo ścia mi, jak 
„go spo dar ka miej ska i nie ru cho mo ści” i „go spo dar ka cy fro wa” – ofe ro -
wa ną ja ko uni kat w ska li kra ju tyl ko przez UE w Ka to wi cach, czy po nad 50 

kie run ków stu diów Po li tech ni ki Ślą skiej – w tym 
tech nicz nych, a tak że in nych jak np. ana li ty ka biz -
ne so wa, ar chi tek tu ra wnętrz, lin gwi sty ka sto so -
wa na oraz 16 kie run ków me dycz nych na Ślą skim 
Uni wer sy te cie Me dycz nym. Pan de mia Co vid -19 
po ka za ła nam jesz cze bar dziej, jak waż ny jest sys -
tem ochro ny zdro wia, a jesz cze waż niej szy – wy -
kwa li fi ko wa ny per so nel. 

– Nie tyl ko pan de mia Co vid -19, ale na sze wcze -
śniej sze do świad cze nia mó wią jed no – za po trze bo -
wa nie na wy kształ ce nie no wych le ka rzy jest bar dzo 
du że, a z po wo du Co vid -19 na bra ło jesz cze więk sze -
go zna cze nia – za zna cza prof. dr hab. n. med. To -
masz Szcze pań ski, rek tor Ślą skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go. – Pra wie pół ty sią ca stu den tów 
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach 
pra co wa ło ja ko wo lon ta riu sze na od dzia łach co vi -
do wych. Dla wie lu z nich by ło to pierw sze ze tknię cie 

Co przyciąga kandydatów na studia do dwumilionowej 
metropolii Górnego Śląska i samych Katowic – stolicy 
województwa śląskiego i serca Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii?
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W sa mej sto li cy wo je wódz twa ślą skie go 
– w Ka to wi cach – swo je sie dzi by ma aż 15 
pu blicz nych i nie pu blicz nych uczel ni. Aka -
de mic ki Śląsk to tak że uczel nie i fi lie w in -
nych mia stach re gio nu, jak m.in. Gli wi ce, 
Cie szyn, Ryb nik, Za brze, Biel sko -Bia ła, 
Czę sto cho wa So sno wiec, Dą bro wa Gór ni -
cza, By tom, Cho rzów. Na Gór nym Ślą sku 
moż na kształ cić się na kie run kach eko no -
micz nych, hu ma ni stycz nych, me dycz nych, 
ar ty stycz nych czy spor to wych. Swo je sie -
dzi by ma ją tu taj ta kie uczel nie jak Uni wer -
sy tet Ślą ski, Uni wer sy tet Eko no micz ny, 
Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny, Po li tech ni ka 
Ślą ska, Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go, ka to wic ka Aka de mia Sztuk Pięk nych 
czy Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la Szy -
ma now skie go w Ka to wi cach.
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się z me dy cy ną w prak ty ce, z jej wy zwa nia mi, wal ką o ży cie w eks tre mal nych 
wa run kach pan de mii i śmier cią pa cjen tów – do da je rek tor SUM. 

Dla stu den tów ślą skich uczel ni czas pan de mii to tak że za ję cia zdal ne, 
któ re trwa ły przez więk szość ro ku aka de mic kie go. – Pan de mia od mie ni ła 
kla sycz ną for mę za jęć, o któ rych nam opo wia da li zna jo mi, któ rzy już prze szli 
przez pierw sze la ta na uki na ucze ni. Prze szli śmy na for mę zdal ną i za ję cia od -
by wa ły się sprzed ekra nu kom pu te ra. Na uka w cza sie pan de mii zwięk szy ła 
mo ją sa mo dy scy pli nę, stwo rzy ła ko niecz ność mo bi li zo wa nia się do ak tyw ne -
go uczest ni cze nia w za ję ciach. Jed no cze śnie da ła wię cej 
cza su oso bi ste go ze wzglę du na brak ko niecz no ści do -
jaz du na uczel nię – za uwa ża Mi chał Stoj ko, stu dent 
kie run ku le kar skie go na Ślą skim Uni wer sy te cie Me -
dycz nym. 
Ślą skie uczel nie ofe ru ją nie tyl ko wy kła dy i za ję -

cia, ale tak że sze ro ko ro zu mia ne ży cie stu denc kie. 
Oby tyl ko pan de mia po zwo li ła wró cić do moż li wo -
ści or ga ni za cji róż nych wy da rzeń. – W mu rach na -
szej uczel ni cze ka na Was wy so ko wy kwa li fi ko wa -
na ka dra na uko wo -dy dak tycz na oraz no wo cze sne 
pra cow nie i la bo ra to ria wy po sa żo ne w sprzęt świa to -
wej kla sy. Nie sa mą na uką jed nak stu dent ży je. Do -
sko na le o tym wie my, dla te go stwa rza my do bry kli -
mat do sze ro ko poj mo wa ne go ży cia stu denc kie go 
w na szym kam pu sie ze zna ko mi tym za ple czem spor -
to wym i kul tu ral nym – pod kre śla na to miast prof. 
dr hab. inż. Ar ka diusz Mę żyk, rek tor Po li tech ni -
ki Ślą skiej. 

Uczel nie w wo je wódz twie ślą skim ofe ru ją roz wój 
w ko łach na uko wych przy or ga ni za cji róż nych wy da -
rzeń, a tak że współ pra ce z fir ma mi, dzię ki któ rym 
moż li we są sta że i prak ty ki za wo do we. Stu dio wa nie na Ślą sku to tak że 
po zna wa nie no wych osób, roz wój za in te re so wań, czy stu denc kie ży cie 
w uczel nia nych aka de mi kach i kam pu sach. 

 
Trans for ma cja Ślą ska – zie leń, mu zy -
ka, kul tu ra i pra ca dla ab sol wen tów 

Dzi siej szy Śląsk to tak że zie leń i mu zy ka. Re gion jest bar dzo atrak -
cyj ny dla mło dych osób. Sa me Ka to wi ce to jed no z naj bar dziej zie lo nych 
miast w Pol sce. Jest tu re zer wat przy ro dy Ocho jec oraz Las Murc kow ski. 
Do ulu bio nych miejsc stu den tów na le ży Do li na Trzech Sta wów. Do daj my 
do te go je den z naj więk szych par ków miej skich w Eu ro pie, czy li Park Ślą -
ski w Cho rzo wie, Park Zie lo na w Dą bro wie Gór ni czej, re zer wat przy ro dy 
Se giet w By to miu, czy kra jo bra zy Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej oraz 
trzy pa sma Be ski dów: Be skid Ślą ski, Be skid Ma ły i Be skid Ży wiec ki. Moż -
na stu dio wać na Ślą sku i być bli sko przy ro dy, choć wo je wódz two ślą skie 
to naj sil niej zur ba ni zo wa ny re gion w Pol sce.  

Ka to wi ce są też mia stem mu zy ki UNESCO. W sto li cy wo je wódz twa 
od by wa ją się licz ne im pre zy, ple ne ro we wy da rze nia w prze strze ni mia -
sta, czy kon cer ty w Spodku lub In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce „Mia sto Ogro -
dów”. Po pu lar no ścią cie szą się też fe sti wa le, jak np. Tau ron No wa Mu zy -
ka, OFF Fe sti val czy Ra wa Blu es. W róż nych czę ściach Ka to wic są klu by 
mu zycz ne, któ re w ofer cie ma ją na praw dę zróż ni co wa ne wy da rze nia. 
Wol ny czas moż na spę dzić rów nież na spor to wo, jeż dżąc na ro we rze, 
na rol kach, pły wa jąc. Nie bra ku je tak że ofer ty kul tu ral nej – wy star czy 
wspo mnieć o Stre fie Kul tu ry z Na ro do wą Sie dzi bę Pol skie go Ra dia czy 

Mu zeum Ślą skim. Tu taj od by wa się tak że jed no z naj więk szych wy da rzeń 
po pu lar no nau ko wych w Eu ro pie, czy li Ślą ski Fe sti wal Na uki or ga ni zo wa -
ny przez Uni wer sy tet Ślą ski.  

Ab sol wen ci po stu diach w tym re gio nie mo gą li czyć tak że na do -
brze płat ną pra cę. Go spo dar ka Ślą ska na le ży do naj le piej roz wi nię tych 
w Pol sce. Wie le firm z li sty 500 naj więk szych w Pol sce ma tu swo je sie -
dzi by, m.in. Tau ron Pol ska Ener gia, ArcelorMittal w Dą bro wie Gór ni czej, 
Fiat Chry sler Au to mo bi les w Biel sku -Bia łej, Ja strzęb ska Spół ka Wę glo wa 

oraz Pol ska Gru pa Gór ni cza, swo je sie dzi by ma 
tu też ING Bank Ślą ski, hur tow nia me dycz -
na Far ma col. Śląsk jest też cen trum biz ne so -
wym dla ta kich po ten ta tów, jak: IBM, Ho ney -
well, ING Tech Po land czy PwC. Fa bry ki 
na Ślą sku ma tak że naj więk szy pro du cen tem 

w bran ży ko le jo wej w Pol sce – Al stom. Nie za po mnij my o cen trach me -
dycz nych, jed nost kach ba daw czych i wie lu in nych in sty tu cjach i fir mach, 
w któ rych ab sol wen ci mo gą zna leźć pra cę. 

 
Eu ro pej ska Sto li ca Na uki 2024  
dla Ka to wic? 

Ka to wi ce są pierw szym mia stem, któ re w tej czę ści Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej star tu je do ty tu łu Eu ro pej skiej Sto li cy Na uki w 2024 ro ku. 
Apli ka cja mia sta jest już zło żo na. Od by ły się też pierw sze roz mo wy. 

– Je ste śmy po pierw szym eta pie, czy li roz mo wach, w któ rych mo gli śmy za pre -
zen to wać spe cy fi kę i wy jąt ko wość re gio nu ja ko re gio nu aka de mic kie go. Po ka -
zać, czym na uka i edu ka cja mo że stać się dla spra wie dli wej trans for ma cji te go 
re gio nu – mó wi prof. dr hab. Ry szard Ko zio łek, rek tor Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. – To Śląsk po trze bu je te go sil ne go wpły wu do brej edu ka cji i na uki, po to, 
że by płyn nie przejść od mo de lu cy wi li za cyj ne go opar te go na cięż kim prze my śle 
w to, co na zy wa my prze my sła mi in te li gent ny mi. Mam ta kie prze ko na nie, że to 
na uka i edu ka cja po win ny się stać no wym prze my słem Ślą ska – do da je. 

Je że li Ka to wi com uda ło by się uzy skać ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy Na uki, to 
sto li ca wo je wódz twa ślą skie go do łą czy ła by do ta kich miast jak Bar ce lo na, 
Man che ster, Mo na chium i wie le in nych eu ro pej skich miast, któ re otrzy ma -
ły wcze śniej ten pre sti żo wy ty tuł nada wa ny przez or ga ni za cję EuroScience 
(Eu ro pej skie Fo rum Na uki) w Stras bur gu. Ko lej ny krok w ubie ga niu się o ty -
tuł ESN dla Ka to wic to roz mo wy ze wszyst kim rek to ra mi uczel ni ka to wic -
kich, by stwo rzyć Ra dę Eu ro pej skiej Sto li cy Na uki, któ ra bę dzie in te gro wać 
dzia ła nia zmie rza ją ce do uzy ska nia te go pre sti żo we go ty tu łu. 


– W cza sie stu diów na le ża łam do sa mo -
rzą du stu denc kie go. Dzię ki te mu mo głam 
po znać wie lu wspa nia łych lu dzi oraz roz -
wi nąć swo je umie jęt no ści po przez re ali -
zo wa nie ko lej nych za dań i ce lów. Jed nym 
z nich by ła or ga ni za cja Ju we na liów Ryb -
nic kich w 2019 ro ku. By ło to dla mnie 
bar dzo an ga żu ją ce oraz cie ka we do -
świad cze nie. Dzia ła jąc w róż ne go ty pu 
or ga ni za cjach stu denc kich uczy my się 
no wych rze czy oraz wzbo ga ca my okres 
stu dio wa nia o wie le pięk nych wspo mnień 
– mó wi Do mi ni ka No wak, ab sol went -
ka stu diów pierw sze go stop nia Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi -
cach na kie run ku „Fi nan se 
i ra chun ko wość” o spe cjal no ści „Ra -
chun ko wość ma łych i śred nich przed -
się biorstw o pro fi lu prak tycz nym w try -
bie sta cjo nar nym” (fi lia UE w Ryb ni ku).

GÓRNY ŚLĄSK METROPOLIA  
Z GWARANCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ
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– Mam po czu cie, że atrak cyj -
ność Ka to wic i re gio nu wy ni ka 
wła śnie ze zróż ni co wa nia ośrod -
ków aka de mic kich – jest tu uni -
wer sy tet, świet na po li tech ni ka, 
jest uczel nia eko no micz na, me -
dycz na i są uczel nie ar ty stycz ne. 
Wy jąt ko wość Uni wer sy te tu Ślą -
skie go po le ga na tym, że ma my 
swo je kam pu sy w czte rech mia -
stach wo je wódz twa ślą skie go. 
Mo że my dzię ki te mu przy go to -
wać cie ka wy i róż no rod ny pro -
gram ob cho dów, gdy by tak się sta ło, że Ka to wi ce 
otrzy ma ły by ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy Na uki 
– twier dzi rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go. 

Na Śląsku powstaje supernowoczesna 
jednostka badawcza 

Eu ro pej skie Cen trum In no wa cyj nych Tech no -
lo gii to su per no wo cze sny ośro dek, w któ rym bę -
dą pro wa dzo ne ba da nia w za kre sie tech no lo gii 
dla zdro wia. Ośro dek EHTIC mie ści się przy bu -
dyn ku Wy dzia łu In ży nie rii Bio me dycz nej Po li -

tech ni ki Ślą skiej w Za brzu. 
– To uni ka to wy pro jekt 

w ska li tej czę ści Eu ro py, in we -
sty cja o war to ści 110 mln zł. 
Two rzo ny tu bę dzie po ten cjał 
ba daw czy w ob sza rze bio in -
for ma ty ki, bio me cha tro ni ki, 
bio ma te ria łów prze twa rza nia 
sy gna łów bio me dycz nych. In -
ży nie ria bio me dycz na ma co -
raz więk sze zna cze nie dla sys -
te mu ochro ny zdro wia – mó wi 
prof. hab. inż. Ma rek Gzik, 

dy rek tor Eu ro pej skie go Cen trum In no wa cyj -
nych Tech no lo gii dla Zdro wia EHTIC. 

W no wym ośrod ku w Za brzu bę dą po wsta -
wać tech no lo gie, któ re mo gą po móc każ de mu; 
le ka rzom, pa cjen tom, spor tow com. Ofi cjal ne 
otwar cie EHTIC już 7 paź dzier ni ka 2021 ro ku. 

Gór ny Śląsk ku si przy go dą i tech no lo gicz -
nym roz pę dem. War to tu żyć, stu dio wać 
i pra co wać. 

OL GA KRZY ŻYK 
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http://www.aps.edu.pl/
https://rekrutacja.lazarski.pl/
https://glowka-pracuje.eu/


https://www.gwsh.pl/
https://wse.krakow.pl/studia-i-stopnia/
https://pb.edu.pl/


– Rze szów jest mia stem nie zwy kle przy ja znym dla mło dych, o czym 
świad czy naj więk sza licz ba stu den tów w prze li cze niu na ty siąc miesz -
kań ców w Unii Eu ro pej skiej – mó wi Alek san dra Pa sich, stu dent ka 
kie run ku lot nic two i ko smo nau ty ka na Wy dzia le Bu do wy Ma szyn 
i Lot nic twa Po li tech ni ki Rze szow skiej. – Wie lu ab sol wen tów de cy du je 
się tu zo stać na sta łe, po nie waż Rze szów i przy le ga ją ca do nie go Ja sion -
ka z mię dzy na ro do wym por tem lot ni czym są ser cem Do li ny Lot ni czej 
zrze sza ją cej naj więk sze pol skie przed się bior stwa bran ży ae ro nau tycz -
nej. Wy so ki po ziom wy szko le nia, wie dza i kwa li fi ka cje ab sol wen tów Po -
li tech ni ki Rze szow skiej spra wia ją, że naj czę ściej to wła śnie oni są 
w pierw szej ko lej no ści przyj mo wa ni tu do pra cy, a wie lu z nich za czy -
na pra co wać w za wo dzie na wet przed obro ną pra cy in ży nier skiej.  

W Rze szo wie nie ma pro ble mu z za trzy ma niem na miej scu wy róż -
nia ją cych się ab sol wen tów in no wa cyj nych kie run ków tech nicz nych 
– po twier dza ma gi strat. Cho dzi tu w prze wa ża ją cej mie rze o ab sol -
wen tów ta kich kie run ków, jak lot nic two i ko smo nau ty ka, in for ma ty -
ka, me cha tro ni ka, au to ma ty ka i ro bo ty ka czy bu do wa ma szyn.  

 
Wy bór ro bi wra że nie 

Uni wer sy tet Rze szow ski ofe ru je 58 kie run ków kształ ce nia, wśród 
nich stu dia me dycz ne, ale tak że ta kie kie run ki jak: jazz i mu zy ka roz -
ryw ko wa, in stru men ta li sty ka, gra fi ka, mu ze olo gia czy ko mu ni ka cja 
mię dzy kul tu ro wa. Kin ga Kru czek, któ ra skoń czy ła stu dia I stop nia 
z ger ma ni sty ki na Uni wer sy te cie Rze szow skim, a te raz za czy na ko lej ne, 
na po li to lo gii, mó wi, że jej uczel nia to miej sce, gdzie z sza cun kiem pod -
cho dzi się do stu den ta. – To zna czy, że każ dy, kto szu ka roz wią za nia swo -

Rzeszów posiada wszelkie zalety dużego miasta, ale nie ma 
jego wad – stwierdził znany ekonomista prof. Witold Orłowski. 
Najwyraźniej wiedzą o tym młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają 
na studia do stolicy Podkarpacia. 
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Leć do RZESZOWA!

je go pro ble mu i pro si o wspar cie, do sta nie je czy to od pro dzie ka na, czy 
od rzecz ni ka praw stu denc kich, czy wresz cie od sa mo rzą du stu denc kie go. 
Atu tem URz jest też kil ka aka de mi ków i – mi mo że UR nie ma jed ne go 
zwar te go kam pu su – z re gu ły brak ko niecz no ści prze miesz cza nia się 
z jed ne go koń ca mia sta na in ny mię dzy za ję cia mi. – Wy ją tek mo gą sta -
no wić za ję cia z WF-u, któ re są re ali zo wa ne al bo na kam pu sie na Za le siu, 
al bo na Ka spro wi cza. Od le gło ści jed nak nie są prze ra ża ją ce, ja po za go dzi -
na mi szczy tu by łam w sta nie do trzeć w kwa drans na miej sce.  

Po li tech ni ka Rze szow ska im. Igna ce go Łu ka sie wi cza, któ rej ha sło 
brzmi „Bu du je my przy szłość!”, uru cho mi ła w tym ro ku no wy kie ru -
nek elek tro mo bil ność. Uczel nia pro wa dzi sie dem kie run ków stu -
diów w ję zy ku an giel skim, co przy cią ga za gra nicz nych stu den tów. 
– Stu dia na Po li tech ni ce Rze szow skiej umoż li wi ły mi po zna nie nie sa mo -
wi tych lu dzi z ca łe go świa ta – mó wi Ka ro li na Ru si nek, stu dent ka ar -
chi tek tu ry na Wy dzia le Bu dow nic twa, In ży nie rii Śro do wi ska i Ar chi -
tek tu ry PRz. – Na sza uczel nia od wie lu lat uczest ni czy w pro gra mie 
Era smus+, dzię ki cze mu stu den ci mo gą wy je chać do jed nej z po nad 100 
uczel ni za gra nicz nych. Po li tech ni ka Rze szow ska jest też atrak cyj nym 
miej scem dla ob co kra jow ców, któ rzy każ de go ro ku licz nie tu przy jeż dża -
ją. No wo cze sny kam pus i wy kształ co na ka dra na uko wo -dy dak tycz -
na sprzy ja ją efek tow nej na uce i zdo by wa niu no wych umie jęt no ści. Wie -
le or ga ni za cji stu denc kich oraz po nad 60 kół na uko wych po zwa la ją 
roz wi jać za in te re so wa nia i pa sje, a na wet speł niać ma rze nia.  

Karolina Rusinek
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– Nie moż na rów nież nie wspo mnieć o co rocz nym wy da rze niu, 
na któ re cze ka w za sa dzie każ dy stu dent PRz, czy li Ju we na liach Rze szow -
skich gro ma dzą cych nie tyl ko brać stu denc ką, ale ca łe rze sze miesz kań -
ców mia sta, Pod kar pa cia czy po zo sta łych miej sco wo ści i re gio nów z ca -
łej Pol ski – mó wi Alek san dra. – O re no mie i po zio mie pro fe sjo na li zmu 
ich or ga ni za cji świad czą dwie na gro dy przy zna ne przez Par la ment Stu -
den tów RP za naj lep sze ju we na lia w Pol sce. 

 
Kto mi dał skrzy dła 

– Dzi siaj, po 5 la tach stu dio wa nia, wiem, że wy bór kie run ku lot nic two 
i ko smo nau ty ka to by ła naj lep sza de cy zja w mo im ży ciu – stwier dza 
Alek san dra. – Stu dia speł ni ły mo je ocze ki wa nia z na wiąz ką, a na by ta tu 
wie dza me ry to rycz na i prak tycz na sta no wi ogrom ny atut na ryn ku pra -
cy, o czym sa ma mo głam się prze ko nać, bę dąc na sta żu w jed nej z naj -
więk szych li nii lot ni czych w Eu ro pie. Pra cow ni cy uczel ni to spe cja li ści 
i eks per ci prze my słu lot ni cze go, któ rzy dzie lą się swo ją wie dzą ze stu -
den ta mi, pro wa dząc m.in. ba da nia i pro jek ty na uko we o za się gu mię -
dzy na ro do wym, któ rym czę sto prze wod ni czą i któ re czę sto re ali zu ją 
wspól nie ze stu den ta mi. 

Alek san dra do da je, że jed ną z 4 spe cjal no ści (każ da da je sze ro kie 
per spek ty wy), któ re moż na wy brać na jej kie run ku na II ro ku stu diów, 
jest pi lo taż – przy cią ga on stu den tów z każ de go za kąt ka Pol ski, po nie -
waż oprócz wie dzy ty po wo tech nicz nej i in ży nier skiej da je nie po wta -
rzal ną szan sę od by cia szko le nia do li cen cji pi lo ta li nio we go ATPL (A) 
Fro zen, któ rej wy ro bie nie dro gą pry wat ną sta no wi ogrom ny wy da tek.  

– Funk cjo nu je my w pręż nie roz wi ja ją cym się mie ście: Rze szo wie, któ re 
jest prze strze nią sprzy ja ją cą mło dym lu dziom, po nie waż wspie ra ini cja ty -
wy i od dol ne two rze nie po ten cja łu in te lek tu al ne go kra ju – pod kre śla  
prof. dr hab. Syl we ster Czo pek, rek tor Uni wer sy te tu Rze szow skie go. 

A Kin ga Kru czek re ko men du je: – Gdy bym mia ła jed nym zda niem 
opi sać to mia sto, po wie dzia ła bym, że Rze szów kwit nie i się roz wi ja, do -
sto so wu jąc się do ocze ki wań spo łecz no ści. Więc je śli tyl ko ktoś ma spre -
cy zo wa ne ce le i wie, co chce w ży ciu ro bić, na pew no nie mu si się bać, 
że po stu diach nie znaj dzie w mie ście pra cy.  

ANNA WDOWIŃSKA 
współpraca: MAGDA TYTUŁA

 
Au to bu sem al bo na ro we rze 

Dzię ki roz bu do wa ne mu i nie ustan nie udo sko na la ne mu ukła do wi 
ko mu ni ka cyj ne mu, do jazd do szkół wyż szych zaj mu je mak sy mal -
nie 30 mi nut z każ de go punk tu Rze szo wa. Rze szów nie ustan nie po -
więk sza też sieć ście żek ro we ro wych. – Mia sto jest przy ja zne stu den tom, 
bez piecz ne i bar dzo do brze sko mu ni ko wa ne, ma też bo ga tą sieć ście żek ro -
we ro wych – po twier dza Ka ro li na. – Po ło że nie kam pu su w cen trum Rze szo -
wa da je wie le moż li wo ści mi łe go spę dze nia wol ne go cza su. Ni skie kosz ty 
utrzy ma nia w po rów na niu z in ny mi du ży mi pol ski mi mia sta mi, bo ga ta ofer -
ta ga stro no micz na, ki na, te atry, cie ka we miej skie wy da rze nia sta no wią do -
dat ko wą atrak cję stu denc kie go ży cia. 

W Rze szo wie kwit nie ży cie stu denc kie – nie bra ku je lo ka li klu bo wych 
ani ta kich, któ re or ga ni zu ją róż ne im pre zy z my ślą o stu den tach. – Moż -
na zna leźć miej sca z ka ra oke al bo ta kie, gdzie or ga ni zo wa ne są no ce plan -
szó wek. W lo ka lach zwy kle też są spe cjal ne zniż ki dla stu den tów, z re gu ły 
ta kim dniem dla stu den tów są czwart ki – mó wi Kin ga. 

Ja kie miej sca są po pu lar ne wśród stu denc kiej bra ci? Oko li ce Ryn -
ku oraz roz wi ja ją ce się do pie ro w Rze szo wie klu by ple ne ro we, ta kie 
jak np. Przy stań na La to (pół otwar ta prze strzeń) czy Klub pod Pal mą 
(gdzie or ga ni zo wa ne są też kon cer ty). Ża cy lu bią też Klub Baj ka, 
w któ rym moż na po tań czyć. – I rze szow scy stu den ci po tra fią się ba wić, 
czę sto do 3 nad ra nem, kie dy jesz cze moż na spo tkać wie lu zna jo mych 
sto ją cych w ko lej ce po ke bab, za nim pój dą spać – śmie je się Kin ga.  

A ci, któ rzy nie lu bią klu bo we go ży cia? Też znaj dą coś dla sie bie 
w Rze szo wie – Kin ga po le ca co raz czę ściej or ga ni zo wa ne w mie ście 
kon cer ty roc ko wo -me ta lo we czy mu zy ki po waż nej, zaś za ko cha nym 
w ak tyw nym try bie ży cia ra dzi wejść na stro nę Gdzie na tre ning Rze -
szów na Fa ce bo oku, bo tu znaj dą wszyst kie in for ma cje o or ga ni zo -
wa nych w mie ście za ję ciach i wy da rze niach spor to wych.  

Aleksandra Pasich
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STUDIUJ U NAJLEPSZYCH



bez wysiłku. Taki dyplom nie ma żadnej realnej wartości 
na rynku pracy.  
Odważni wygrywają. Jeśli udało Ci się dobrze zdać maturę, 
warto spróbować sił na uczelni z czołówki rankingu. Skoczyć 
na głęboką wodę, by złapać wiatr w żagle. Zrezygnować 
z domowych wygód na rzecz ambitnego studiowania 
w znakomitym towarzystwie, wyjazdów na Erasmusa, 
poznawania świata.  
 
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to trzy rankingi: 

• Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie 
szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) 
posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora; 

• Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne 
szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co 
najmniej na poziomie magistra; 

• Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 
uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia 
na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera). 

 
Zwycięzcy tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych 
Perspektywy to: 

• w Rankingu Uczelni Akademickich – Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

• w Rankingu Uczelni Niepublicznych – Akademia Leona 
Koźmińskiego (po raz 22.!) 

• w Rankingu PUZ – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

 
Sprawdź, gdzie warto studiować i zaplanuj swoją ścieżkę 
kształcenia. Sięgnij po więcej: ranking.perspektywy.pl 

PO PIERWSZE: dane. Dużo danych.  
W tym roku zebraliśmy je dla Was po raz 22. Korzystamy 
wyłącznie ze źródeł zewnętrznych takich jak system POL-on 
– zintegrowana sieć informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, 
która zawiera najnowsze, zweryfikowane dane o wszystkich 
polskich uczelniach, czy ELA – ogólnopolski system 
monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 
wyższych. To zapewnia szerokie i obiektywne spojrzenie 
na polskie uczelnie. 
Uzyskane dane porządkujemy, przypisujemy im odpowiednie 
wagi i publikujemy. Podkreślamy, że Ranking Szkół Wyższych 
Perspektyw ocenia nie tyle jakość konkretnej uczelni, co jej 
konkurencyjność w porównaniu z innymi szkołami wyższymi. 
A taka informacja pozwoli Ci wybrać szkołę wyższą na miarę 
swoich aspiracji i… możliwości.  
 
PO DRUGIE: samonapędzający mechanizm jakości 
Na dobrą uczelnię aplikują lepsi kandydaci, co automatycznie 
podnosi poziom kształcenia. W dobrym towarzystwie lepiej się 
studiuje, prężnie działają też koła naukowe, wymiana 
z uczelniami zagranicznymi jest intensywna i wielokierunkowa. 
Z dyplomem renomowanej szkoły wyższej rosną szanse 
na dobrą pracę i karierę zawodową lub naukową. Najkrócej 
mówiąc – studia na dobrej uczelni to najlepsza inwestycja 
w przyszłość. 
 
PO TRZECIE: podejmij wyzwanie 
Warto, a nawet trzeba studiować u najlepszych. Jeśli wyniki 
na świadectwie dojrzałości na to nie pozwalają – przynajmniej 
na dobrych uczelniach. Niekoniecznie na tych, które są 
najbliżej domu czy też cieszą się największą popularnością 
wśród kolegów. Koniecznie nie na tych, które zachęcają 
potencjalnych studentów tym, że dyplom można u nich zdobyć 

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw jest lekturą wymagającą czytania ze zrozumieniem. Wbrew obiegowym 
opiniom, to znacznie więcej niż lista najlepszych uczelni: stanowi kompendium wiedzy o nich, zawartych  
w łatwych do interpretacji tabelach. Zatem czytaj, analizuj, wybieraj!

ÿ

SPRAWDŹ,  
GDZIE WARTO STUDIOWAĆ
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PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE

RANKING UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

HUMANISTYCZNE

SPOŁECZNE

ŚCISŁE

RANKING KIERUNKÓW STUDIÓW

WYNIKI 
2021

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

Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy 

 1              Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 

 2               SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 80,7 

 3               Akademia WSB 68,5 

4=             Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 65,7 

4=             Akademia Finansów i Biznesu Vistula 65,2 

 6               Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 60,3 

 7               Collegium Civitas w Warszawie 59,3 

 8               Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula 55,9 

 9               Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu 54,3 

10=           Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 51,7 

10=           Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 51,6 

10=          Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 50,4

Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy 

1                Państwowa Szkoła Wyższa im. Pap. Jana Pawła II w B. Podlaskiej 100,0 

2                Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 91,7 

3                Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsięb. w Łomży 82,2 

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

NAJLEPSZE KIERUNKI STUDIÓW:

Archeologia 
Uniwersytet Warszawski 
Filologia angielska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Filologia polska 
Uniwersytet Warszawski 
Filologie obce 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Filozofia 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Historia 
Uniwersytet Warszawski 
Kulturoznawstwo 
Uniwersytet Warszawski 

RANKING UCZELNI AKADEMICKICH
Miejsce     Nazwa uczelni Wskaźnik rankingowy 

 1               Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100,0 

 2               Uniwersytet Warszawski 99,1 

 3               Politechnika Warszawska 83,4 

 4               Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 81,2 

 5               Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 79,5 

6=             Politechnika Gdańska 73,0 

6=             Politechnika Wrocławska 72,6 

8=             Gdański Uniwersytet Medyczny 72,1 

8=             Politechnika Łódzka 71,7 

10              Warszawski Uniwersytet Medyczny 70,1 

11=           Uniwersytet Medyczny w Łodzi 67,2 

11=           Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 67,1 

13=           Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 66,0 

13=           Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 65,9 

13=           Uniwersytet Wrocławski 65,7 

13=           Politechnika Śląska 65,5 

17=           Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 64,8 

17=          Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 64,0 

17=          Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 64,0 

17=          Politechnika Poznańska 63,6 

http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-uczelni-akademickich
http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych
http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-puz
http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne
http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne
http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle


TECHNICZNE

PRZYRODNICZE

ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE

EKONOMICZNE

at a glance

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

Biologia 
•Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
•Uniwersytet Warszawski 
Biotechnologia (mgr) 
•Uniwersytet Warszawski 
•Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Geografia 
•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
•Uniwersytet Warszawski 
Geologia 
Uniwersytet Warszawski 
Ochrona środowiska 
•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
•Uniwersytet Warszawski

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

TEOLOGICZNE

Teologia                                                                                                              
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

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

MEDYCZNE I O ZDROWIU

Analityka medyczna 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Farmacja 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
Fizjoterapia 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
Kierunek lekarski 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Kierunek lekarsko-dentystyczny 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Kosmetologia 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Pielęgniarstwo 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Położnictwo 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Turystyka i rekreacja 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wychowanie fizyczne 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
Zdrowie publiczne 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
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http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze
http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne
http://ranking.perspektywy.pl/2021/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu
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UCZELNI 
AKADEMICKICH

~
PRESTIŻ 12%  

• Oce na przez ka drę aka de mic ką – licz ba wska zań da -
nej uczel ni w ba da niu an kie to wym wśród ka dry aka de -
mic kiej (pro fe so ro wie bel we der scy i dok to rzy ha bi li to -
wa ni, któ rzy uzy ska li ty tuł lub sto pień w ostat nich pię ciu 
la tach). Nie uwzględ nia no gło sów od da nych na uczel nie 
bę dą ce pod sta wo wym miej scem pra cy re spon den ta. Ba -
da nie – prze pro wa dzo ne w ma ju 2021 me to dą CAWI, 
w roz bi ciu na trzy gru py uczel ni (aka de mic kie, nie pu blicz -
ne i pu blicz ne za wo do we) – zre ali zo wa ła Fun da cja Edu -
ka cyj na „Per spek ty wy”. Otrzy ma no od po wie dzi od 2317 
re spon den tów (27 proc. za pro szo nych do ba da nia). 
Uwzględ nio no tak że wy ni ki ba da nia w ub. r., w któ rym 
uczest ni czy ło 1115 osób. (10%) 

• Uzna nie mię dzy na ro do we  – kry te rium mie rzo ne po -
zy cją uczel ni w glo bal nych ran kin gach aka de mic kich 2020. 
Uwzględ nio ne zo sta ną na stę pu ją ce ran kin gi: ARWU, 
THE, QS, USNews, Le iden, MosIUR, Fi nan cial Ti mes 
oraz We bo me trics. (2%) 

 
AB SOL WEN CI  
NA RYN KU PRA CY 12%  

• Eko no micz ne lo sy ab sol wen tów – wskaź nik od -
zwier cie dla po zy cję ab sol wen tów da nej uczel ni na ryn -
ku pra cy – we dług ogól no pol skie go ba da nia Eko no micz -
ne Lo sy Ab sol wen tów prze pro wa dza ne go przez 
MNiSW z wy ko rzy sta niem da nych ZUS (wy ni ki ba da nia 
z lat 2015-2019). Wskaź nik uwzględ nia dwa pa ra me try 
ba da nia: za rob ki ab sol wen tów w od nie sie niu do za rob -
ków w po wie cie za miesz ka nia i za trud nial ność ab sol -
wen tów – mie rzo ną ry zy kiem bez ro bo cia na tle sto py 
bez ro bo cia w po wie cie za miesz ka nia, a tak że wpro wa -
dza ko ry gu ją cy wskaź nik pro cen tu ab sol wen tów ob ję -
tych sys te mem ELA (czy li za re je stro wa nych w ZUS), co 
jest istot ne ze wzglę du na cha rak ter ryn ku ab sol wen ta 
w róż nych dzie dzi nach. Da ne uwzględ nia ją sy tu acje 
w pierw szym ro ku po za koń cze niu stu diów. (12%)  

 
IN NO WA CYJ NOŚĆ 8%  

• Pa ten ty i pra wa ochron ne w Pol sce – licz ba uzy ska nych przez 
uczel nię pa ten tów i praw ochron nych na wzo ry użyt ko we w Pol -
sce w la tach 2017-2020 w od nie sie niu do łącz nej licz by pra cow -
ni ków ba daw czych i ba daw czo -dy dak tycz nych przy pi sa nych 
do dys cy plin na uko wych w dzie dzi nach ma ją cych „zdol ność pa -
ten to wą” – czy li: na uk in ży nie ryj nych i tech nicz nych, na uk rol ni -
czych, na uk ści słych i przy rod ni czych, na uk me dycz nych i na uk 
o zdro wiu oraz czę ści na uk spo łecz nych. Uwzględ nia no uczel -
nie, któ re uzy ska ły min. dwa pa ten ty. Źró dła: ba za Urzę du Pa ten -
to we go RP, ba za POL-on (5%) 

• Pa ten ty i pra wa ochron ne za gra ni cą – licz ba uzy ska nych 
przez uczel nię pa ten tów i praw ochron nych na wzo ry użyt ko -
we za gra ni cą w la tach 2017-2020 (w ukła dzie ro dzin pa ten to -
wych) w od nie sie niu do łącz nej licz by pra cow ni ków ba daw czych 
i ba daw czo -dy dak tycz nych przy pi sa nych do dys cy plin na uko -
wych w dzie dzi nach ma ją cych „zdol ność pa ten to wą” – czy li: na -
uk in ży nie ryj nych i tech nicz nych, na uk rol ni czych, na uk ści słych 
i przy rod ni czych, na uk me dycz nych i na uk o zdro wiu oraz czę -

Ranking Uczelni Akademickich obejmie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które 
posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 
studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględniono uczelnie, które miały minimum dwa 
roczniki absolwentów. 

ści na uk spo łecz nych. Uwzględ nia no uczel nie, któ re uzy ska ły 
min. dwa pa ten ty. Źró dła: ba za Eu ro pe an Pa tent Of fi ce EPO-
PATSTAT; ba za POL-on. (3%) 
 
PO TEN CJAŁ NA UKO WY  15%  

• Oce na pa ra me trycz na  – su ma wa żo nych ocen pa ra -
me trycz nych nada nych po szcze gól nym jed nost kom 
uczel ni pod czas ostat niej pa ra me try za cji prze pro wa dza -
nej przez KEJN (li czo na jak współ czyn nik Yi w al go ryt -
mie do ta cji). Źró dło: da ne KEJN i POL-on. (10%) 

• Na sy ce nie ka dry oso ba mi o naj wyż szych kwa li fi -
ka cjach – wskaź nik zde fi nio wa ny ja ko licz ba wy so ko -
kwa li fi ko wa nej ka dry aka de mic kiej na uczel ni (pra cow -
ni cy ba daw czy i ba daw czo -dy dak tycz ni za stop niem dr 
hab. lub ty tu łem prof.) w od nie sie niu do ogól nej licz by 
na uczy cie li aka de mic kich uczel ni. Źró dło: POL-on. (3%) 

• Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne  – li czo ne ja ko su ma 
upraw nień ha bi li ta cyj nych po sia da nych przez uczel nię. 
Źró dło: POL-on. (1%) 

• Upraw nie nia dok tor skie – li czo ne ja ko su ma upraw -
nień dok tor skich po sia da nych przez uczel nię. Źró dło: 
POL-on. (1%) 

 
EFEK TYW NOŚĆ NA UKO WA 28%  

• Efek tyw ność po zy ski wa nia ze wnętrz nych środ ków 
fi nan so wych na ba da nia – su ma środ ków fi nan so wych 
na ba da nia i roz wój po zy ska nych spo za uczel ni w ro -
ku 2020 w od nie sie niu do łącz nej licz by pra cow ni ków 
ba daw czych i ba daw czo -dy dak tycz nych po sia da ją cych 
ty tuł lub sto pień na uko wy. Źró dło: POL-on i an kie ta uczel -
ni – da ne ze spra woz da nia PNT S1 (6%) 

• Roz wój ka dry wła snej – wskaź nik zde fi nio wa ny ja ko licz -
ba ty tu łów i stop ni na uko wych uzy ska nych przez pra cow -
ni ków uczel ni w la tach 2019 i 2020 (dr hab. z wa gą 1,5 
oraz prof. z wa gą 2,0) w sto sun ku do prof., dr hab. i dr za -
trud nio nych w uczel ni na eta cie. Źró dło: POL-on. (4%)  

• Nada ne stop nie na uko we – licz ba ty tu łów i stop ni na -
uko wych nada nych przez uczel nię w la tach 2019 i 2020 
(dr z wa gą 1,0; dr hab. z wa gą 1,5; prof. z wa gą 2,0) 
w sto sun ku do prof., dr hab. i dr za trud nio nych w uczel -
ni na eta cie. Źró dło: POL-on. (3%) 

• Pu bli ka cje – licz ba pu bli ka cji uwzględ nio nych w ba zie 
SCOPUS w la tach 2016-2020, w sto sun ku do łącz nej 
licz by pra cow ni ków ba daw czych i ba daw czo -dy dak tycz -
nych. Źró dło: SciVal. (3%) 

• Cy to wa nia – licz ba cy to wań pu bli ka cji uwzględ nio nych 
w ba zie SCOPUS za la ta 2016-20, w sto sun ku do licz by 
tych pu bli ka cji. Bez uwzględ nia nia au to cy to wań. Źró dło: 
SciVal. (3%) 

• FWCI (Field -We igh ted Ci ta tion Im pact) – wskaź nik 
okre śla re la cję licz by cy to wań otrzy ma nych przez pu bli -
ka cję do śred niej licz by cy to wań otrzy ma nych przez po -
dob ne pu bli ka cje in dek so wa ne w ba zie SCOPUS za la -
ta 2016-20. Źró dło: SciVal. (3%) 

• FWVI (Field -We igh ted View Im pact) – wskaź nik 
(wpro wa dzo ny w 2020 ro ku) okre śla re la cję licz by od -
słon (wy świe tleń na ekra nie) pu bli ka cji uczel ni do śred -

niej licz by od słon otrzy ma nych przez po dob ne pu bli ka -
cje in dek so wa ne w ba zie SCOPUS za la ta 2016-20. Źró -
dło: SciVal. (3%) 

• Top 10 (Pu bli ca tions in Top 10 Jo ur nal Per cen ti les) 
– wskaź nik okre śla w ja kim stop niu pu bli ka cje uczel ni są 
obec ne w 10% naj czę ściej cy to wa nych cza so pi smach 
na świe cie. Wskaź nik li czo ny jest sto sun kiem pu bli ka cji 
znaj du ją cych się w cza so pi smach po sia da ją cych naj wyż -
szy współ czyn nik CiteScore w sto sun ku do wszyst kich 
pu bli ka cji uczel ni w la tach 2016-2020. Źró dło: SciVal. (3%) 

 
WA RUN KI KSZTAŁ CE NIA   10%  

• Do stęp ność kadr wy so ko kwa li fi ko wa nych – licz ba 
na uczy cie li aka de mic kich z gru py pra cow ni ków dy dak -
tycz nych i ba daw czo -dy dak tycz nych za trud nio nych 
na eta cie (prof. z wa gą 2,0; dr hab. z wa gą 1,5 oraz dr 
z wa gą rów ną 1,0) w sto sun ku do licz by stu den tów tzw. 
prze li cze nio wych (stu den ci stu diów sta cjo nar nych 
uwzględ nie ni z wa gą 1,0; stu den ci stu diów nie sta cjo nar -
nych z wa gą 0,6). Źró dło: POL-on (5%) 

• Akre dy ta cje – licz ba po sia da nych przez uczel nię ak tu -
al nych akre dy ta cji i cer ty fi ka tów mię dzy na ro do wych, 
waż nych akre dy ta cji PKA z oce ną wy róż nia ją cą (przy -
zna wa nych do 2018 ro ku) oraz cer ty fi ka tów do sko na -
ło ści kształ ce nia (przy zna wa nych przez PKA obec nie). 
Źró dło: ba za PKA oraz ba zy mię dzy na ro do wych agen cji 
akre dy ta cyj nych. (5%) 

 
UMIĘ DZY NA RO DO WIE NIE 15%  

• Pro gra my stu diów w ję zy kach ob cych – pa ra metr li czo -
ny ja ko su ma pro gra mów stu diów pro wa dzo nych w ję zy -
kach ob cych w ro ku akad. 2020/21. Źró dło: POL-on oraz da -
ne z An kie ty Uczel ni. (3%) 

• Stu diu ją cy w ję zy kach ob cych – pa ra metr mie rzo ny licz -
bą stu diu ją cych w j. ob cych w ro ku akad. 2020/21 w od nie -
sie niu do ogó łu stu den tów. Źró dło: POL-on oraz da ne z An -
kie ty Uczel ni. (3%) 

• Stu den ci cu dzo ziem cy – licz ba stu den tów ob co kra jow -
ców w pro por cji do ogól nej licz by stu den tów. Źró dło: POL-
on. (3%) 

• ICI (Col la bo ra tion Im pact) – wskaź nik mie rzo ny śred -
nią licz bą cy to wań otrzy ma nych przez pu bli ka cje po sia da -
ją ce współ au to ra z za gra ni cy w la tach 2016-2020. Źró dło: 
SciVal. (2%) 

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

• Wy mia na stu denc ka (wy jaz dy) – licz ba stu den tów wy -
jeż dża ją cych w ra mach wy mia ny za gra nicz nej, na co naj -
mniej 3 mie sią ce, w ostat nim ro ku spra woz da wa nym 
do POL-on, w pro por cji do ogól nej licz by stu den tów. Źró -
dło: POL-on. (1%) 

• Wy mia na stu denc ka (przy jaz dy) – licz ba stu den tów 
przy jeż dża ją cych w ra mach wy mia ny za gra nicz nej na co naj -
mniej 3 mie sią ce, w ostat nim ro ku spra woz da wa nym 
do POL-on, w pro por cji do ogól nej licz by stu den tów. Źró -
dło: POL-on. (1%) 

• Wie lo kul tu ro wość śro do wi ska stu denc kie go – licz ba 
kra jów, z któ rych w ro ku akad. 2020/21 po cho dzi min. 10 
stu den tów cu dzo ziem ców. Źró dło: POL-on. (1%)

 metodologia  

RANKING  UMIĘDZYNARODOWIENIE  
STUDIÓW 15%

PRESTIŻ 12%

EFEKTYWNOŚĆ 
NAUKOWA 28% POTENCJAŁ 

NAUKOWY 15%

WARUNKI 
KSZTAŁCENIA 10%

INNOWACYJNOŚĆ 8%

ABSOLWENCI NA 
RYNKU PRACY 12%
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POTENCJAŁ NAUKOWY 15% 

54

 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1 2         1      100,0   100,00     87,20       61,25 100,00     67,17      100,00   100,00              
 2 Uniwersytet Warszawski 2 1         1        99,1     92,77     100,00      67,24 89,53      77,17       96,00     92,31               
 3 Politechnika Warszawska 3 3         3        83,4     56,36      46,00       81,27 76,50      50,27       52,00     50,00               
 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 5         4        81,2     54,57      40,42       55,66 86,59      82,89       80,00     76,92               
 5 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 4 4         5        79,5    46,14      45,52       70,25 89,00      60,11       52,00     53,85               
6= Politechnika Gdańska 8 7         9        73,0     23,19      27,21       71,57 88,78      56,12       44,00     46,15               
6= Politechnika Wrocławska 6 6         6        72,6     39,46      28,87       71,00 84,35      44,46       44,00     46,15               
8= Gdański Uniwersytet Medyczny 6 8         7        72,1     12,72      10,98       64,85 99,17      57,74       12,00     11,54               
8= Politechnika Łódzka 8 8        12      71,7      9,08       22,66       69,06 82,17      52,30       36,00     38,46               
10 Warszawski Uniwersytet Medyczny 12 15       12      70,1     13,83      29,20       82,85 74,80      49,44       12,00     11,54               
11= Uniwersytet Medyczny w Łodzi 14 25       19      67,2      5,90        7,74        66,52 93,50      48,15       12,00     11,54               
11= Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 15 15       12      67,1     24,91       2,91       100,00 93,50      61,34        8,00       7,69                
13= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 18       26      66,0      2,53        0,00        66,19 89,25      71,76        8,00       7,69                
13= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 15 18       12      65,9     24,20       5,35        64,27 85,00      58,41       12,00     15,38               
13= Uniwersytet Wrocławski 10 8         8        65,7     35,12      30,33       54,17 77,35      68,26       68,00     76,92               
13= Politechnika Śląska 15 11        9        65,5     34,65      23,25       62,00 82,57      63,78       56,00     61,54               
17= Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 21 12       21      64,8      9,72       10,52       70,78 85,00      62,06       12,00     11,54               
17= Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 12 13       12      64,0      7,88       12,45       63,37 74,80      41,24       12,00     11,54               
17= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 15 15       11      64,0     19,14      31,86       55,16 84,00      69,03       96,00     92,31               
17= Politechnika Poznańska 14 20       17      63,6     13,04      21,73       72,71 74,80      48,82       28,00     30,77               
21= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 23 23       29      63,0      4,91        2,47        60,73 85,00      49,62       12,00     11,54               
21= Uniwersytet Medyczny w Lublinie 15 23       21      62,8      5,03        2,86        62,96 82,88      43,97       12,00     11,54               
23= Uniwersytet Gdański 28 27       24      61,0    18,69      26,19       55,58 77,27      58,09       60,00     69,23               
23= Uniwersytet Łódzki 15 20       20      60,7     14,47      26,40       52,84 76,50      65,75       68,00     65,38               
23= Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 25 22       34      60,6     14,02      10,61       32,33 91,80      63,18       28,00     26,92               
23= Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 26 13       17      60,4     13,45       0,00        71,33 85,00      73,78        8,00       7,69                
27= Politechnika Lubelska 31 33       34      58,1      4,96        3,06        54,09 83,58      46,10       12,00     15,38               
27= SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 30 36       32      57,7      8,89        5,51        57,45 93,50      45,68       12,00     15,38               
29 Uniwersytet Śląski w Katowicach 31 25       21      57,5     15,77      25,21       44,98 74,38      73,39       68,00     76,92               
30 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 23 28       29      55,7     15,45      17,78       40,78 71,27      64,53       36,00     34,62               
31= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 37 30       24      55,1      3,47        9,73        62,09 74,80      47,35       12,00     11,54               
31= Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 31 31       40      54,8      3,78        5,37        55,58 59,50      68,27       32,00     38,46               
31= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 28 28       27      54,7     11,28       2,61        42,79 69,06      82,54       28,00     30,77               
31= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 26 31       27      54,5     13,11      10,19       42,30 68,50      67,63       56,00     61,54               
35= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 42 51-60  51-60    54,2      1,49        0,00        63,57 59,50      60,27        4,00       7,69                
35= Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 53-60 61-70  71-80    53,9      1,58        0,00        45,30 85,00      30,96        4,00       3,85                
35= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 40 33       38      53,9     10,95      21,53       58,64 63,14      39,93       24,00     26,92               
38= Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 50 61-70     44      52,6      3,08        0,00        62,03 72,25      25,85        4,00       3,85                
38= Uniwersytet Opolski 40 48     51-60    52,6      3,58        0,00        40,58 59,50      56,69       24,00     46,15               
38= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 45 44       40      52,5     10,16       0,00        69,99 65,88      62,28        8,00       7,69                
38= Uniwersytet w Białymstoku 36 39       46      52,4      2,72        2,94        41,03 70,83      62,83       24,00     34,62               
38= Politechnika Częstochowska 42 36       36      52,3      3,13        2,98        50,16 72,25      56,36       24,00     26,92               
43= Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 42 45       36      51,6      4,42        2,53        68,82 69,06      31,73       24,00     26,92               
43= Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 71-80 71-80  71-80    51,4      0,50        0,00        60,37 51,00      10,14        0,00       3,85                
43= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 45 39       32      51,3      9,51        0,00        62,55 62,69      76,68       44,00     42,31               
43= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 34 33       29      51,1     11,67       9,24        37,31 64,14      73,86       52,00     65,38               
47= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 47 39       38      50,9      7,63        0,00        55,97 67,15      78,92       40,00     38,46               
47= Akademia Finansów i Biznesu Vistula 53-60 51-60  61-70    50,8      0,91        0,00        74,10 59,50      41,25        0,00       7,69                
47= Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 53-60 61-70     48      50,5      2,81        0,00        65,86 59,50      21,14        4,00       7,69                
47= Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 47 48     51-60    50,4     10,42       0,00        65,43 69,70      45,01       12,00     11,54               
51= Uniwersytet Zielonogórski 37 42       50      50,0      3,03        3,33        55,67 61,63      51,26       24,00     38,46               

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich
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                         4,43    100,00    40,66     35,16     67,30    45,24     63,21     67,93    55,27    94,18     47,63     80,69    81,08     10,68    16,16     78,73     42,13     32,10     17,19    85,71 
                         3,51     37,30     52,51     41,97     69,22    46,15     59,37     62,50    51,57   100,00    40,07    100,00   78,38      9,41     12,56     87,01     69,34     50,22     14,68   100,00 
                        18,87    16,90     58,50     40,77     76,86    65,83     33,13     38,59    53,28    75,00     34,69     60,09    91,89     15,08    12,67     60,52     19,33     27,80     12,24    88,57 
                         9,35     41,35     29,50     51,65     74,84    32,65     44,79     45,65    39,89    92,47     35,71     89,70    64,86      3,31      8,16      72,64     57,71     25,61      9,79     34,29 
                        22,03    57,00     46,08     41,10     63,56    62,63     34,17     41,30    51,57    79,45     42,07     55,36    48,65      1,23      3,43      60,48     16,93     15,44     12,58     8,57 
                        21,61    50,90     48,08     43,07     77,08    65,77     35,89     39,13    34,19    70,21     32,53     34,33    48,65      5,87      8,48      57,40     14,94     27,53     13,77    25,71 
                        29,72    13,22     40,24     38,52     69,95    56,05     24,75     30,98    33,62    60,27     31,83     37,77   100,00     9,73      7,95      53,08     16,28     31,38     10,37    28,57 
                         1,81     20,24     46,47     58,41     92,28    55,18     65,38     68,48    41,31    70,89     53,56     12,02     8,11      46,57    31,69     65,75      0,98      19,90      6,61     42,86 
                        47,40    64,88     45,30     41,78     50,20    62,99     32,74     36,41    38,46    63,36     38,99     20,60   100,00     2,18      4,91      53,50     21,31     56,11     20,75    11,43 
                         3,02     65,90     41,55     51,59     93,37    73,02     49,85     55,98    35,90    59,25     50,43     17,17     8,11      19,54    15,75     53,22      3,65      24,87      5,27     57,14 
                         2,50     20,14     75,71     23,32     48,17    73,34     74,81     78,26    54,13    57,88     44,92     10,30     8,11      26,09    18,92     53,90      4,93      12,17      2,58     62,86 
                         0,00      0,00      29,18     37,28     43,72    14,66     19,13     32,07    25,36    35,96     34,07     36,48    43,24     11,86    18,98     45,41      6,90     100,00    27,00    28,57 
                         1,82      0,00      50,54     43,34     75,25    60,29     70,88     85,33    74,64    57,88     43,87      3,43      8,11      32,28    26,86     55,40      4,85       0,00       0,00     14,29 
                         0,00      0,00      14,39     47,81     58,32    26,58     21,73     47,28    32,19    75,34     15,68     58,37    67,57     25,12    29,07     72,37     84,73     62,96     15,35    48,57 
                         3,82     39,93     29,97     40,21     63,92    30,57     35,47     44,57    33,05    84,93     37,67     24,03    24,32      5,06     11,24     81,35     43,16     23,92      6,16     54,29 
                        19,17     0,00      39,14     42,97     59,66    54,16     22,00     30,98    32,48    45,55     40,06     29,18    67,57      5,71      4,20      34,74     12,36     18,17     12,36    31,43 
                         0,64      8,98      38,05     51,41     82,90    62,41     48,05     47,83    31,34    56,85     55,12     15,45     8,11      36,68    25,69     53,48      6,42       7,85       2,84     37,14 
                         3,63      0,00      32,30     36,65     72,47    43,79     89,25     92,39    49,00    57,88     65,02     12,02     5,41      34,61    28,23     61,23      3,35      34,37      6,69     34,29 
                         3,02      0,00      29,20     46,73     68,17    32,12     39,98     44,02    34,19    60,96     41,92     51,50    13,51      5,84      7,05      67,58     24,78     18,14     12,17    31,43 
                        28,52    46,37     33,61     39,99     64,71    54,18     28,21     36,41    37,32    56,16     30,35     24,03    51,35      6,47      5,41      40,91     14,33     26,37     10,43    20,00 
                         3,28     26,00     82,49     34,87     63,67    61,80     47,40     46,74    33,90    56,85     54,75     13,73     2,70      22,22    10,59     51,37     26,60      6,36       1,26     25,71 
                        10,58     0,00      42,55     43,01     76,11    52,19     40,88     42,39    34,19    46,92     69,94     20,60    27,03     51,80    33,92     44,01      2,42       3,95       4,72     28,57 
                         4,18     35,18     33,50     35,63     67,31    25,18     33,87     39,67    33,05    84,93     33,76     24,46    27,03      1,11      3,73      72,75     41,02     24,33      6,39     17,14 
                         9,45     21,04     36,90     34,19     62,34    25,16     31,40     35,33    41,88    67,47     36,47     33,05    32,43      7,35     13,16     57,52     24,97     24,90     26,61    48,57 
                        44,42     0,00      70,18     56,64     67,28    45,97     32,65     35,87    38,75    57,19     37,72     12,02    10,81      6,14      7,91      51,77      9,16      20,43     10,85    17,14 
                         3,40      0,00      24,17     54,11     75,87    16,89     29,03     47,28    36,47    39,38     28,56     49,79    21,62      7,91     10,84     44,58      9,15      40,04     12,31    17,14 
                       100,00    0,00      42,01     33,56     42,72    62,79     21,15     30,43    43,30    35,62     26,84      3,43      8,11       1,66     19,26     67,71     13,37     16,41     24,88    14,29 
                         0,00      0,00      30,01     54,63     59,93    49,82     33,69     54,89    33,33    77,74     12,00     17,17    16,22     10,79    15,19     91,76     28,41      8,65       1,64     25,71 
                        28,73     0,00      31,49     33,65     54,95    29,51     35,00     35,33    41,31    84,25     38,48     10,30    21,62      0,53      5,80      62,99     24,01     27,47      5,94     20,00 
                         8,63     15,74     47,69     58,83     73,91    36,29     39,80     40,76    36,75    54,79     34,55      6,87     13,51      7,65     11,85     53,42     11,61     19,64      9,72     31,43 
                         1,42      0,00      36,03     36,21     84,30    54,67     53,55     51,09    37,32    45,89     44,65     10,30     5,41      13,11     8,90      44,44      1,58      19,50      2,57     37,14 
                        84,03    28,80     25,02     30,35     38,66    44,89     27,86     38,59    34,76    44,86     53,26      3,43      8,11       3,32      7,07      38,96      8,13      14,62     24,18    14,29 
                         9,86      0,00      33,81     52,39     65,30    46,25     36,91     41,85    36,18    58,56     47,69     15,45    24,32     12,91     8,79      46,84      1,47      13,81      5,10     28,57 
                        12,11    15,73     33,03     45,06     57,51    34,52     25,65     33,15    31,34    47,26     40,96     49,79    21,62      6,15      4,00      43,51     16,45      7,76       6,46     28,57 
                         0,00      0,00      29,82     69,45     32,14    24,33     25,68     54,35    41,60    10,96      7,39      27,47    48,65     61,65    38,61     93,80     83,33      4,04       1,73     42,86 
                        36,93     0,00      82,24     30,35     57,58    70,24     29,38     39,13    38,46    39,38     27,32      0,00      0,00       0,00      0,77      74,32     18,75     11,95      9,27      0,00 
                        31,42    17,12     34,85     40,01     72,71    60,78     23,35     35,33    35,04    48,29     28,10     14,16    10,81      0,50      4,19      38,18     14,33     21,44     17,27     8,57 
                         0,00      0,00      35,58    100,00    32,40    31,70     11,02     28,26    28,49    16,44     11,23     12,02    40,54     50,89    50,79     46,18     90,99      9,70       3,69     37,14 
                        11,16     0,00      20,69     35,56     29,51    23,72     65,41    100,00  100,00   59,25     32,13      3,86     35,14     11,52    17,93     66,11     30,34     15,76      7,46     34,29 
                         0,55      0,00      34,63     46,67     75,91    16,51     18,15     31,52    36,18    33,56     24,70     30,90    21,62      3,79      8,12      42,16      5,95      30,04     17,39    11,43 
                         4,64      0,00      18,57     31,36     53,20    20,86     92,22     82,61    58,12    85,62     36,72      5,15      0,00       0,00     10,72     72,47     28,37     18,53      6,67      8,57 
                        19,73     0,00      33,97     29,55     57,89    52,00     34,77     52,17    43,02    35,27     53,90      3,43     10,81      2,59     10,47     54,13     18,58     16,89     22,17    11,43 
                         8,09     14,10     61,20     23,35     38,39    63,23     17,46     23,37    37,32    40,75     54,79      3,43      0,00       0,00      1,23      35,52      4,57      17,78      3,26      5,71 
                        15,91     0,00      66,05     39,76     10,78    46,83     29,21     66,30    41,88    64,04      6,43       1,72     40,54     34,65    26,04    100,00    52,57     12,86      0,76     28,57 
                         1,64      0,00      32,87     31,65     57,36    12,79     20,65     32,61    38,46    45,89     45,93      0,00     24,32      6,65     17,82     44,01     45,30     21,19      9,96      8,57 
                        10,77     0,00      26,98     42,24     75,60    25,60     30,86     31,52    40,17    75,34     34,69     14,16    16,22      2,41     17,21     54,49     21,33     11,00      5,16     14,29 
                         2,35      0,00      37,31     36,55     56,45    14,72     24,58     38,04    44,44    66,78     37,76      0,00     10,81      1,31      4,86      62,40     24,12     17,07      5,46      5,71 
                         0,00      0,00      26,78     35,78      8,45     20,20     15,30     22,28    22,22    32,88      8,09       8,58     32,43    100,00  100,00    38,53    100,00    10,75      3,30     94,29 
                         0,00      0,00      32,57     74,45     69,70   100,00    20,89     35,33    37,32    28,77      6,58       0,00     16,22     25,59    38,33     44,27     25,14      3,40       0,99     31,43 
                         0,00      0,00      17,28     36,91     69,09    11,40     18,62     35,87    33,90    43,15     23,21     48,93    16,22      3,90      9,77      40,98     13,52     27,13     12,33     5,71 
                         4,52      0,00      17,94     21,38     16,98    42,38    100,00    82,61    44,44    64,38     41,64      0,00      2,70       0,13      1,65      75,59     21,51      8,53       4,68      2,86
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52-60 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 53-60 -      61-70       -         1,09        0,00        56,10 59,50      70,48        0,00       3,85               
52-60 Collegium Civitas w Warszawie 50 61-70  61-70       -         3,23        0,00        64,90 59,50      30,91        0,00       3,85               
52-60 Politechnika Białostocka 53-60 46       42          -         2,58        3,05        49,17 63,14      50,99       20,00     26,92              
52-60 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 53-60 61-70     42          -         5,31        0,00        48,49 63,75      42,13       16,00     23,08              
52-60 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 71-80 61-70  61-70       -         1,92        0,00        44,87 64,60      39,11       16,00     15,38              
52-60 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 47 47       50          -         3,74        0,00        59,21 78,63      58,56        8,00       7,69               
52-60 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 34 42     51-60       -         7,08        5,14        27,42 68,00      79,51       20,00     19,23              
52-60 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 37 36       44          -         7,83        2,46        36,40 66,79      80,43       16,00     23,08              
52-60 Uniwersytet Szczeciński 50 48     51-60       -         3,27        0,00        48,44 64,60      62,13       48,00     53,85              
61-70 APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 61-70 61-70  71-80       -         2,45        0,00        56,31 59,50      39,73        4,00       3,85               
61-70 AWF i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku 61-70 71-80  71-80       -         0,80        0,00        48,94 68,00      24,81        4,00       3,85               
61-70 AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie 80+ 80+   81-90       -         1,26        0,00        46,74 68,00      23,15        4,00       3,85               
61-70 Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu 61-70 71-80  61-70       -         1,10        0,00        51,85 59,50      49,57        4,00       7,69               
61-70 Politechnika Opolska 53-60 48       48          -         2,14        0,00        50,46 55,25      51,27       12,00     11,54              
61-70 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 61-70 51-60  51-60       -         1,84        0,00        40,25 63,14      62,61       20,00     42,31              
61-70 Uniwersytet Morski w Gdyni 71-80 80+   81-90       -         1,42        0,00        53,78 53,13      34,81        8,00      15,38              
61-70 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 61-70 51-60  61-70       -         3,00        0,00        45,36 77,71      52,07       24,00     42,31              
61-70 Uniwersytet Rzeszowski 53-60 51-60  51-60       -         3,19        0,00        34,73 61,63      52,14       24,00     50,00              
61-70 UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 61-70 48     51-60       -         1,45        0,00        58,34 55,86      52,26        8,00      19,23              
71-80 Akademia Pomorska w Słupsku 61-70 61-70  61-70       -         0,48        0,00        47,84 54,40      41,16        0,00       7,69               
71-80 AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie 80+ 71-80  71-80       -         0,91        0,00        41,72 68,00      21,91        4,00       3,85               
71-80 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 71-80 71-80  81-90       -         1,55        0,00        43,40 76,50      27,21        4,00       3,85               
71-80 Politechnika Koszalińska 71-80 61-70  61-70       -         1,57        0,00        49,03 55,86      47,65        8,00       7,69               
71-80 Uniwersytet Hum.-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie 61-70 51-60  61-70       -         0,61        0,00        36,11 59,50      60,23        4,00      11,54              
71-80 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 71-80 61-70  51-60       -         1,49        0,00        48,59 66,79      57,83       16,00     26,92              
71-80 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 61-70 51-60  51-60       -         3,03        0,00        47,41 68,00      87,57       12,00     15,38              
71-80 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 53-60 51-60     46          -         1,64        0,00        41,09 59,50      73,41       12,00     15,38              
71-80 UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu 80+ 71-80  71-80       -         0,37        0,00        52,03 46,75      53,60        8,00      19,23              
71-80 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 80+ 80+    90+        -         1,91        0,00        62,34 34,00      12,50        0,00       3,85               
81-90 Akademia Ignatianum w Krakowie 80+ 71-80  81-90       -         2,12        0,00        40,77 59,50      45,19        0,00       7,69               
81-90 Akademia Katolicka w Warszawie 90+ 80+       -           -         1,12        0,00        69,16 59,50      39,10        4,00       3,85               
81-90 Akademia Morska w Szczecinie 61-70 71-80  71-80       -         1,36        0,00        45,32 59,50      31,50        8,00       7,69               
81-90 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 71-80 -      71-80       -         0,46        0,00        50,59 54,40      55,20        4,00       3,85               
81-90 AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu 80+ 80+   81-90       -         0,84        0,00        46,21 51,00      37,65        4,00       7,69               
81-90 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 80+ 71-80  71-80       -         0,51        0,00        45,31 59,50      87,62        4,00       3,85               
81-90 GWSH im. W. Korfantego w Katowicach 80+ 80+   81-90       -         0,27        0,00        46,26 34,00      39,87        0,00       3,85               
81-90 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie 71-80 80+   71-80       -         2,13        0,00        44,10 42,50      32,73        4,00       7,69               
81-90 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 80+ 71-80  71-80       -         1,09        0,00        60,83 59,50     100,00       4,00       3,85               
81-90 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 80+ -          -           -         0,45        0,00        57,36 46,75      47,14        0,00       3,85               
90+ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 90+ 80+    90+        -         1,02        0,00        62,51 0,00       17,81        0,00       3,85               
90+ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 90+ -          -           -         0,80        0,00        43,02 40,38      51,08        0,00       3,85               
90+ Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni 90+ -      81-90       -         2,44        0,00        46,10 46,75      33,67        0,00      11,54              
90+ PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 90+ -          -           -         0,83        0,00        48,95 0,00       41,27        0,00       3,85               
90+ Wyższa Szkoła Bankowa  z siedzibą w Gdańsku 90+ 80+    90+        -         0,39        0,00        52,32 46,75      29,76        0,00       3,85               
90+ Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 90+ 80+    90+        -         0,78        0,00        62,61 34,00      30,37        0,00       3,85               

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich
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100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium. 
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                          0,00      0,00       5,83      40,55      0,00     17,30     27,85     48,91    40,74    50,68      8,29       6,87     21,62     89,51    71,36     82,76 100,00     1,12       0,29     60,00 
                          0,00      0,00      21,81     53,81      0,00     17,77     12,06     32,07    24,50    34,93      8,70       1,72     54,05     37,24    50,47     58,31     86,54     14,11      4,47     31,43 
                         14,23     0,00      28,48     37,68     43,82    58,82     17,84     26,09    26,50    34,93     35,21     13,73    18,92      3,18      7,45      35,88     26,70     33,11     29,46     5,71 
                         27,76    13,69     38,49     40,84     44,51    33,72     21,94     33,70    34,19    36,99     26,30      0,00      0,00       0,00      2,08      41,84     18,16     21,73      4,68      5,71 
                         22,55     0,00     100,00    33,28     46,18    78,47     11,36     25,00    25,64    15,41     32,55      0,00      5,41       2,08      5,17      27,15     15,77      4,78       4,58      2,86 
                          0,00      0,00      19,94     45,64     79,68    15,31     20,05     30,43    35,90    38,70     20,94     24,03    16,22      2,37      3,76      32,69      5,34      17,92     12,36     5,71 
                         18,16     0,00      31,34     73,87     79,18    56,88     23,34     30,43    34,76    43,49     38,75      6,87      2,70       0,41      4,38      30,14      1,68       7,78       2,13      5,71 
                         12,17    21,05     21,27     53,59     68,81    42,38     32,05     41,30    35,61    64,38     42,47      0,00     10,81      0,46      2,64      46,02     10,86      9,31       5,56      2,86 
                          0,61      0,00      20,55     36,96     57,30    17,73     28,53     37,50    30,20    47,60     35,72     10,30    10,81      1,07      6,02      63,49     36,47      6,83      12,21    11,43 
                          0,00      0,00      19,66     20,10     47,20     7,60      34,24     68,48    36,47    78,42     27,76      0,00      0,00       0,00      1,35      54,81      7,03       5,10       2,20      5,71 
                          0,00      0,00      41,43     39,42     41,41    68,65     33,03     38,59    36,47    30,14     26,35      0,00      5,41       8,69      6,41      80,12     32,33      0,00       3,49      2,86 
                          0,00      0,00      94,63     25,97     39,43    48,43     20,62     26,09    30,48    25,68     22,88      0,00      0,00       0,00      7,28      29,13      0,00      42,34     13,99     5,71 
                          0,00      0,00      34,55     32,95     33,49    10,77     36,17     42,93    46,15    65,07     10,54      0,00      5,41      14,51    15,66     67,94     35,90      3,87       2,94      8,57 
                         15,90     0,00      33,90     25,15     36,90    51,04     23,18     33,70    30,77    35,27     34,11      3,43      5,41       2,95     13,67     44,65     37,42     22,10     12,78    11,43 
                         11,68     0,00      11,20     28,73     28,88    23,86     32,90     30,98    32,19    50,34     33,63     12,02     5,41       2,23      6,87      62,90     33,95      8,53       5,28     11,43 
                          5,26      0,00      81,02     22,82     31,40    37,44     18,90     28,80    26,21    33,56     25,94      0,00      0,00       0,00      3,71      24,51     19,34     18,83      3,17      5,71 
                          1,50      0,00      17,41     24,36     37,09    13,97     21,01     32,07    33,62    47,60     33,61      6,87      0,00       0,00      5,73      65,35     29,90     20,67     10,64    11,43 
                         11,59     0,00      45,48     40,00     26,35    37,81     40,42     42,39    45,58    50,34     29,02      0,00      2,70       0,91      2,52      61,85     26,26      9,59       4,75      5,71 
                         28,76     0,00      32,87     32,84     28,61    35,95     22,39     34,78    32,19    36,64     37,69      0,00      0,00       0,00      1,48      42,39     25,98     13,39     25,39     2,86 
                          0,00      0,00      27,96     29,74      4,19     11,66     29,86     37,50    31,05    44,86     33,32      0,00      2,70       2,95     31,69     51,07     34,28      8,89     100,00   11,43 
                          0,00      0,00      31,31     16,02     49,54    81,92     18,53     22,83    27,64    35,62     27,21      5,15      0,00       0,00      1,85      35,84      3,92      16,19      5,54      2,86 
                          0,00      0,00      22,19     15,35     46,82    66,83     20,67     23,37    27,64    16,10     32,54      0,00      0,00       0,00      2,76      41,65      3,69      27,70      8,00      5,71 
                         19,71     0,00      37,83     28,47     23,73    36,38     21,17     40,22    31,91    30,82     38,10      0,00      0,00       0,00      1,56      58,09     30,91      3,55       6,86      5,71 
                         14,50     0,00      20,96     29,03     21,25    25,84     36,83     36,96    37,89    62,67     30,51      0,00      0,00       0,00      7,20      93,36     28,60      9,25      15,69     2,86 
                          5,85      0,00      19,98     29,00     17,04    22,85     20,29     30,43    33,62    34,59     35,16      0,00      0,00       0,00      3,85      60,31     33,66     10,05      6,63      5,71 
                          0,00      0,00       3,35      44,38     76,24     3,48       7,64      21,74    22,51    23,63     41,55      6,87      2,70       1,41     10,59     13,93      3,99      15,81      3,95      5,71 
                         16,90     0,00      31,33     30,26     37,37    24,90     16,82     22,28    33,90    34,59     38,36      0,00      0,00       0,00      5,04      34,89     21,28      3,47       4,91      5,71 
                         22,61     0,00      18,12     32,49     24,56    24,03     19,76     37,50    31,05    26,03     36,88      0,00      0,00       0,00      2,78      50,97      9,53       7,79       2,79      2,86 
                          0,00      0,00      46,27     45,82      2,07     40,76     22,95     48,91    42,17    43,84      4,29      12,02    18,92      5,37      6,92      35,10      5,74       2,74       0,67     31,43 
                          0,00      0,00      22,41     32,87      8,18      6,31      23,45     37,50    27,92    53,08     29,93      6,87      0,00       0,00      2,10      58,66     31,88     10,52      9,43      2,86 
                          0,00      0,00       0,99      25,63     11,37     5,06       3,37      19,02    26,78     0,00       32,65      6,87      0,00       0,00     14,34     27,19     14,61      0,00       0,00      8,57 
                          9,20      0,00      20,44     12,54     24,05    26,13     25,29     43,48    38,18    25,34     27,11      5,15      2,70       5,67     25,69     23,59     23,15      5,87       0,88     11,43 
                          2,08      0,00      14,41     24,28     14,50    30,47     20,71     33,15    33,90    27,40     31,86      0,00      2,70       0,07      0,71      55,10     48,63     19,75      1,37      0,00 
                          0,00      0,00      27,57     11,05     21,56    33,24     29,24     41,30    31,05    33,90     28,03      0,00      0,00       0,00      0,72      53,75      4,87      19,09      0,00      0,00 
                          0,00      0,00       0,00      38,74     32,71     0,00       0,00       0,00       0,00      0,00       55,44      0,00      0,00       0,00     17,05      0,00      17,31     17,05      6,00      2,86 
                          0,00      0,00       1,15      27,85     13,59     2,53      89,14     84,24    37,89     0,00       15,65      5,15     32,43     13,37     6,96      45,30     25,00      6,89       5,45      5,71 
                          0,00      0,00       4,67      30,75      9,09     14,11     22,77     32,07    32,19    34,59     18,34      0,00     13,51     13,72    45,54     54,45     10,34      4,26       2,46     17,14 
                          0,00      0,00       5,66       0,00       0,00      2,70       0,52       4,35      15,38     0,00       61,74      0,00      0,00       0,00      4,60       0,00       0,00       0,00       0,00      0,00 
                          0,00      0,00      20,44     44,96      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00       14,46      0,00     24,32     37,56    30,38      0,00      92,65      0,00       0,00      5,71 
                          0,00      0,00       0,00      10,78      0,00      0,70       1,12       3,80      16,24     0,00        9,42       0,00      8,11       6,16     12,93      0,00      21,50      0,00       0,00     20,00 
                          3,40      0,00       6,61      19,84      4,03      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00       44,50      0,00      0,00       0,00      5,85       0,00      15,70      4,60       1,82      2,86 
                          0,00      0,00       0,00      18,06     18,88    25,35     11,09     24,46    23,65    34,93     44,19      0,00      0,00       0,00      1,10      17,94      9,22       0,00       0,00      0,00 
                          8,54      0,00       0,00      17,70      0,00      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00       31,32      0,00      0,00       0,00      0,70       0,00      19,60      0,00       0,00      0,00 
                          0,00      0,00      24,14     20,99      8,08      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00        4,79       6,87      5,41       6,30      8,90       0,00      76,53      2,36       0,73     22,86 
                          0,00      0,00       1,00      22,78      4,63      0,00       0,00       0,00       0,00      0,00        4,65       6,87     10,81      1,21     14,92      0,00      23,56      4,42       0,57     14,29 
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Na UJK tra dy cja łą czy się z no wo cze sno ścią. 
To je den z naj młod szych uni wer sy te tów kla -
sycz nych w Pol sce, a jed no cze śnie uczel nia, 
za któ rą stoi bo ga ta, po nad 50-let nia hi sto ria.  

 
DOBRY START 

UJK gwa ran tu je du ży wy bór kie run ków 
i suk ce syw nie wzbo ga ca ofer tę o no we pro po -
zy cje od po wia da ją ce po trze bom ryn ku pra cy. 
Wśród no wo ści ostat nich lat są m.in.: kie ru nek 
le kar ski, pra wo, psy cho lo gia, die te ty ka, lo go -
pe dia ogól na, in ży nie ria da nych.  

UJK pro wa dzi też kie run ki w ję zy ku an giel -
skim. To np. Scan di na vian stu dies, któ re przy -
go to wu ją do pra cy w przed się bior stwach i in -
sty tu cjach współ pra cu ją cych z pań stwa mi 
skan dy naw ski mi i w struk tu rach UE.  

UJK ma dwie fi lie – w San do mie rzu i Piotr -
ko wie Try bu nal skim, ale głów nym ośrod kiem 

są Kiel ce. Tu mie ści się sześć wy dzia łów uni -
wer sy te tu. 

 
W SERCU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH 

Kiel ce to nie tyl ko do bry ośro dek aka de mic -
ki, ale też mia sto sku pia ją ce naj więk szych pra -
co daw ców w re gio nie. Dzię ki prak ty kom i pro -
gra mom sta żo wym stu den ci na wią zu ją cen ne 
kon tak ty i zdo by wa ją do świad cze nie za wo do -
we w cza sie stu diów.  

Atu tem Kielc jest do god ne po ło że nie. 
W dwie go dzi ny moż na do stać się stąd do  
War sza wy, Kra ko wa, Ło dzi i Ka to wic. To mia -
sto dla osób, któ re nie lu bią du żych aglo me ra -
cji, ko cha ją przy ro dę i ak tyw ne spę dza nie wol -
ne go cza su. Ja ko je dy ne w Eu ro pie mo że 
po chwa lić się tak bo ga tą róż no rod no ścią for -
ma cji skal nych, któ re moż na po dzi wiać w pię -
ciu re zer wa tach. Ja ko je dy ny re gion cał ko wi cie 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH TO DOBRY WYBÓR DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ JAK 
NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ OKRES STUDIÓW: POSZERZAĆ SWOJE HORYZONTY, ZDOBYĆ PIERWSZE 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, ROZWIJAĆ PASJE I POZNAWAĆ CIEKAWYCH LUDZI.

Uniwersytet  
Jana Kochanowskiego 

w Kielcach

KONTAKT: 
ul. Żeromskiego 5 

25-369 Kielce 
 

Sekcja Rekrutacji 
tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24 

mail: rekrutacja@ujk.edu.pl 
www.ujk.edu.pl 

 
Facebook 

https://www.facebook.com/Uniwersy
tetJanaKochanowskiegowKielcach

ujk.edu.pl

po ło żo ny w Pol sce, na le ży do sie ci Geo park 
UNESCO.  

 
UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI 

No wo cze sny kam pus z do sko na le wy po sa żo -
ny mi la bo ra to ria mi jest du mą Kielc i sy tu uje UJK 
w gro nie naj pręż niej roz wi ja ją cych się uczel ni 
w Pol sce. Uni wer sy tet wciąż się roz bu do wu je. 
Jed ną z naj now szych in we sty cji jest po wsta ją cy 
bu dy nek Wy dzia łu Pra wa i Na uk Spo łecz nych. 

Waż nym miej scem na ma pie Kielc jest miesz -
czą ce się w cen trum mia sta Col le gium Me di -
cum. Od nie daw na przy szłe pie lę gniar ki i po -
łoż ne uczą się prak tycz nej po mo cy pa cjen tom 
w no wo cze snym Mo no pro fi lo wym Cen trum 
Sy mu la cji Me dycz nych. Wkrót ce ta ka moż li -
wość otwo rzy się przed stu den ta mi kie run ku 
le kar skie go. Dla nich rów nież po wsta je po dob -
ne cen trum, a w nim m.in. blok ope ra cyj ny.

DOŚWIADCZAJ,  poznawaj, studiuj!

CZY WIESZ, ŻE: 
• UJK jest naj więk szą uczel nią w wo je wódz twie świę to -

krzy skim, ofe ru jącą po nad 50 kie run ków stu diów 
I i II stop nia oraz jed no li tych ma gi ster skich. 

• UJK sta wia na umię dzy na ro do wie nie. W 2012 stu dio wa -
ło tu za le d wie 30 stu den tów z za gra ni cy, dziś jest ich 
oko ło 600.  

• Do dys po zy cji stu den tów jest no wo cze sna Bi blio te ka 
Uni wer sy tec ka, z któ rej książ kę moż na wy po ży czyć 

sa mo dziel nie, a dzię ki ca ło do bo wej ze wnętrz nej wrzut -
ni, zwró cić o do wol nej po rze.  

• Atrak cją dla mi ło śni ków zgłę bia nia ta jem nic Wszech świa -
ta jest ob ser wa to rium astro no micz ne i pla ne ta rium 
na Wy dzia le Na uk Ści słych i Przy rod ni czych.  

• Waż ną dzie dzi ną ży cia aka de mic kie go UJK jest sport.  
Ak tyw ni mo gą pró bo wać swo ich sił w sek cjach spor to -
wych. Za ję cia i me cze od by wa ją się w no wo cze snym 
Cen trum Re ha bi li ta cji i Sportu. 

• UJK ma je dy ne w Pol sce la bo ra to rium fi zy ki me dycz -
nej, wy po sa żo ne w no wo cze sny sy mu la tor te ra pii 
ra dia cyj nej.  

• UJK to uczel nia bez ba rier. Sys tem udźwię ko wie nia 
prze strze ni, spe cjal ne sta no wi ska kom pu te ro we dla 
osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych, dru kar ka braj low -
ska, mysz ste ro wa na za po mo cą ru chów gło wy i wy po -
ży czal nia dyk ta fo nów – to tyl ko nie któ re for my po mo -
cy dla stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi.
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Mot to uczel ni brzmi „In ma ri via tua” – „W mo -
rzu two ja dro ga”, co prze kła da się zde cy do wa nie 
na ofer tę kształ ce nia. UG jest je dy ną w Pol sce 
uczel nią, na któ rej moż na stu dio wać oce -
ano gra fię. Stu den ci te go kie run ku ko rzy sta ją 
z no wo cze sne go ka ta ma ra nu „Oce ano graf”. Uni -
wer sy tet Gdań ski wraz z Uni wer sy te tem w Ka -
dyk sie (Hisz pa nia), Uni wer sy te tem w Spli cie 
(Chor wa cja), Uni wer sy te tem Za chod niej Bre ta -
nii (Fran cja), Uni wer sy te tem Chri stia na -Al brech -
ta w Ki lo nii (Niem cy) i Uni wer sy te tem Mal tań -
skim (Mal ta) na le ży do kon sor cjum Eu ro pej skie go 
Uni wer sy te tu Nad mor skie go (Eu ro pe an Uni ver -
si ty of the Se as – SEA-EU). Dzię ki udzia ło wi 
w tym kon sor cjum moż li we bę dzie po wo ły wa nie 
wspól nych kie run ków stu diów oraz wy mia na ka -
dry aka de mic kiej i stu den tów. 

Kie run ki hu ma ni stycz ne, w tym zna ko mi ta 
skan dy na wi sty ka, kie run ki spo łecz ne (m. in. pra -
wo, kry mi no lo gia, dzien ni kar stwo), kie run ki 
ści słe i przy rod ni cze, in for ma ty ka, ale tak że coś 

dla in dy wi du ali stów: Mię dzy dzie dzi no we In dy -
wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne i Spo łecz ne 
– tak sze ro ka ofer ta kształ ce nia spra wia, że pod -
czas stu diów moż na zdo by wać wie dzę i umie jęt -
no ści z wie lu dzie dzin, bar dzo ce nio ną na współ -
cze snym, dy na micz nym ryn ku pra cy. Do dat ko wym 
uła twie niem w wej ściu na ten ry nek jest ści sła 
współ pra ca Uni wer sy te tu z wie lo ma trój miej ski mi 
fir ma mi, w któ rych stu den ci od by wa ją prak ty ki 
i sta że zgod ne ze swo im kie run kiem stu diów. Wie -
le z nich koń czy się sta łym za trud nie niem.  

W Trój mie ście nie ma też pro ble mów z pra cą 
do ryw czą, co umoż li wia stu dio wa nie tak że tym, 
któ rzy zde cy du ję się tu przy je chać z in nych re gio -
nów kra ju. Re stau ra cje, ho te le, klu by spor to we 
dzia ła ją przez ca ły rok i sta le szu ka ją pra cow ni -
ków ze sta tu sem stu den ta.  

A co, je śli oka że się, że wy bra ny kie ru nek to 
jed nak nie to? Z pew no ścią dzię ki bo ga tej ofer cie 
kie run ków na UG od naj dziesz swo ją dro gę. 
W do ko na niu wy bo ru po mo że tu tor – opie kun 

Uniwersytet 
Gdański

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

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

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

 
facebook.com/UniwersytetGdanski 

www.instagram.com/uniwersytet_gdanski 

ug.edu.pl

stu den ta, któ ry po tra fi do ra dzić i po móc za gu bio -
ne mu mło de mu czło wie ko wi. Po moc ni bę dą tak -
że ko le dzy z Sa mo rzą du Stu denc kie go. Na UG 
ży cie stu denc kie jest in ten syw ne i zróż ni co wa ne, 
każ dy znaj dzie dzie dzi nę, w któ rej mo że się roz -
wi jać. Mo że bę dzie to pra ca w jed nym ze 140 (!) 
kół na uko wych, mo że sport, mo że dzia łal ność ar -
ty stycz na? 

– Za pra szam na Uni wer sy tet Gdań ski mło dych 
lu dzi o róż no rod nych za in te re so wa niach i pla nach, 
z ca łej Pol ski – mó wi prof. dr hab. Piotr Step -
now ski, rek tor UG. – Da my im do sko na łe wy -
kształ ce nie, opie kę tu tor ską, świet ne per spek ty wy 
pra cy, moż li wo ści roz wo ju za wo do we go już od po -
cząt ku stu diów, bo w Trój mie ście dzia ła wie le świa -
to wych firm. Za pew ni my świet ne wa run ki stu dio -
wa nia, kon takt z wy bit ny mi na uczy cie la mi 
aka de mic ki mi, do stęp do naj no wo cze śniej szej apa -
ra tu ry ba daw czej, wy mia nę stu denc ką z ca łym 
świa tem. Ale przede wszyst kim, da my im ra dość ze 
stu dio wa nia! 

Radość studiowania nad morzem 
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CZY WIESZ, ŻE: 
• Na 11 wy dzia łach Uni wer sy te tu Gdań skie go stu diu je 23 

tys. stu den tów z ca łej Pol ski i z kil ku na stu kra jów świa ta.  
• Tyl ko 16 mi nut po trze ba, że by do je chać ro we rem 

z głów ne go kam pu su UG nad brzeg mo rza.  
• Uni wer sy tet Gdań ski po sia da czte ry sta cje ba daw cze: Sta -

cję Mor ską In sty tu tu Oce ano gra fii, Sta cję Ba da nia Wę dró -

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

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

• Uczel nia ma dwie Mię dzy na ro do we Agen dy Ba daw cze: 
Mię dzy na ro do we Cen trum Ba dań nad Szcze pion ka mi 

Prze ciw no wo two ro wy mi oraz Mię dzy na ro do we Cen trum 
Teo rii Tech no lo gii Kwan to wych. 

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

mi z Gdań ska – Po li tech ni ką Gdań ską oraz Gdań skim 
Uni wer sy te tem Me dycz nym – two rzy Zwią zek Uczel ni 
im. Da nie la Fah ren he ita. 

87 KIE RUN KÓW STU DIÓW, PO NAD 200 SPE CJAL NO ŚCI I NIE OGRA NI CZO NA PA LE TA MOŻ LI WO ŚCI ROZ WO JU 
– TO DO PIE RO PO CZĄ TEK DŁU GIEJ LI STY ZA LET STU DIO WA NIA NA UNI WER SY TE CIE GDAŃ SKIM.  
SĄ NA NIEJ TAK ŻE: FAN TA STYCZ NY KAM PUS, SZE RO KA WY MIA NA MIĘ DZY NA RO DO WA I AT MOS FE RA,  
KTÓ RA SPRA WIA, ŻE STU DIU JE SIĘ TU Z RA DO ŚCIĄ. W TLE – MO RZE!

https://ug.edu.pl/


KIM CHCESZ BYĆ w przyszłości?

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

 
PO PATRZ W PRZY SZŁOŚĆ… 

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

 
… I ROZ WIŃ SKRZY DŁA! 

Jed nak spe cja li za cja, ja ka otwie ra dro gę ku do -
brej i cie ka wej ka rie rze w przy szło ści, to nie 

wszyst ko. Ja ko uni wer sy tet sta ra my się rów nież 
umoż li wiać am bit nym oso bom roz wój kom pe ten -
cji do dat ko wych, nie zwy kle ce nio nych wśród pra -
co daw ców. W tym ce lu co ro ku otwie ra my na bór 
do na szych au tor skich, we wnątrz u czel nia nych 
pro gra mów, dzię ki któ rym stu den ci mo gą uczyć 
się od naj lep szych, a tak że osią gać swo je pierw sze 
za wo do we suk ce sy – za rów no, je śli in te re su je ich 
ka rie ra na uko wa, jak i pra ca w in nych sek to rach. 

 
MEN TOR NA WY CIĄ GNIĘ CIE RĘ KI… 

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

KIE DY SŁY SZYSZ „STU DIA”, MY ŚLISZ „WY KŁA DY, ZA JĘ CIA, SPE CJA LI ZA CJE”. ALE, ALE! NA UNI WER SY TE CIE 
ŁÓDZ KIM MA MY DLA CIE BIE WIĘ CEJ NIŻ NIE ZBĘD NE POD STA WY. JUŻ OD PIERW SZE GO RO KU OTWIE RA MY 
PRZED STU DEN TA MI MNÓ STWO MOŻ LI WO ŚCI I ZA CHĘ CA MY ICH DO PRĘŻ NE GO ROZ WO JU.

Uniwersytet 
Łódzki

KONTAKT: 
ul. Narutowicza 68 

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

 
www.informatory.uni.lodz.pl 

www.facebook.com/uni.lodz.studiuj

uni.lodz.pl

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

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

 
UWOL NIJ UMYSŁ  
I PO STAW NA NIE OCZY WI STE 

Gdzie wi dzisz się w do ro słym ży ciu? Czy ma -
rzysz o pra cy, ja ka jed no cze śnie bę dzie Two ją 
pa sją i dzię ki któ rej bę dziesz się czuć speł nio ny? 
W obec nych, szyb ko zmie nia ją cych się cza sach, 
trze ba od po wie dzieć so bie na te py ta nia jesz cze 
przed pój ściem na stu dia. Stu dia, któ re war to 
od by wać na uni wer sy te cie, ja ki chce roz wi jać 
swo ich stu den tów na wszyst kich płasz czy znach, 
po sze rzać ich ho ry zon ty i uczyć pa trze nia w nie -
oczy wi stym kie run ku. To jak, je steś go to wy 
na to, by uwol nić umysł?  
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Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski to na -
uko wa wi zy tów ka Olsz ty na i re gio nu, a mia -
stecz ko aka de mic kie Kor to wo jest uzna wa -
ne za naj pięk niej szy kam pus stu denc ki w Pol sce.  
Tu no wo cze sność har mo nij nie łą czy się z hi sto -
rią. W naj star szej czę ści Kor to wa, w pie czo ło -
wi cie od re stau ro wa nych XIX-wiecz nych bu dyn -
kach miesz czą się no wo cze sne la bo ra to ria i sa le 
wy kła do we. Po za ję ciach moż na wy brać się 
na spa cer do 200-let nie go par ku, la tem opa lać 
nad dwo ma je zio ra mi, pły wać ża glów ką lub ka -
ja kiem. Tu stu den ci ma ją wszyst ko, co po trzeb -
ne do na uki, wy po czyn ku i roz wi ja nia pa sji.  

No we Kor to wo to m.in. no wo cze sny gmach 
Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej, Cen trum Hu -

ma ni stycz ne z au lą te atral ną, kom pleks bu dyn -
ków Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej 
i naj now szy obiekt – Cen trum Po pu la ry za cji 
Na uki i In no wa cji Kor tos fe ra.  

Naj więk sza uczel nia pu blicz na pół noc no -
-wschod niej Pol ski ofe ru je aż 74 kie run ki kształ -
ce nia z nie mal wszyst kich ob sza rów na uki, a 11 
kie run ków we dług te go rocz ne go ran kin gu 
„Per spek tyw” pla su je się w pierw szej dzie siąt -
ce. W zdo by wa niu ce nio nych kom pe ten cji 
mięk kich, na uce przed się bior czo ści i ko mer cyj -
nym wy ko rzy sta niu wie dzy wspie ra stu den tów 
Uni wer sy tec ka Aka de mia Biz ne su.  

Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski to jed nak 
nie tyl ko na uka i ba da nia pro wa dzo ne we współ -

CZY WIESZ, ŻE... 
• Par la ment Stu den tów Rze czy po spo li tej Pol skiej 

dwu krot nie przy znał Uni wer sy te to wi ty tuł Uczel ni Przy -
ja znej Stu den tom. 

• Dziel ni ca Olsz ty na – Kor to wo, w któ rej mie ści się 
cam pus uni wer sy tec ki, zo sta ła no mi no wa na w kon kur -
sie Na tio nal Geo gra phic Pol ska do ty tu łu Cud Pol ski. 

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

• W ra mach pro gra mu Era smus stu den ci i pra cow ni cy 
UWM mo gą wy je chać do 407 uczel ni w Eu ro pie. 

• Uni wer sy tet dys po nu je po nad 2500 miej sca mi w 11 
do mach stu denc kich.  

• Do god ne wa run ki znaj du ją na UWM oso by z nie peł no -
spraw no ścią. Do ich dys po zy cji jest od po wied nio wy -
po sa żo na pra cow nia kom pu te ro wa i wy po ży czal nia 
spe cja li stycz ne go sprzę tu. Mo gą w każ dej spra wie li czyć 
na po moc wy dzia ło wych opie ku nów, po moc psy cho lo -
gicz ną, a w szcze gól nych przy pad kach na asy sten ta dy -
dak tycz ne go. 

• Stu den ci Uni wer sy te tu mo gą roz wi jać swo je za in te re -
so wa nia w po nad 280 ko łach na uko wych. 

• UWM re ali zu je pro jekt ochot ni cze go szko le nia woj -
sko we go Le gia Aka de mic ka. W pro gra mie pro wa dzo -
nym wspól nie przez Mi ni ster stwo Edu ka cji i Na uki oraz 
Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej wzię ło już udział po -
nad 300 stu den tów. 

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

KONTAKT: 
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

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

www.uwm.edu.pl 

rekrutacja.uwm.edu.pl 

• NAJWIĘKSZA UCZELNIA  
W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ  

POLSCE 
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pra cy z czo ło wy mi pla ców ka mi na uko wy mi 
na świe cie, ale rów nież pręż ne cen trum kul tu ry 
stu denc kiej. Aka de mic kie Cen trum Kul tu ry 
zrze sza kil ka na ście agend, tu każ dy znaj dzie coś 
dla sie bie – za rów no mi ło śnik tu ry sty ki pie szej, 
że glar stwa, fan ta sty ki, fo to gra fii, nur ko wa nia, jak 
i te atru, mu zy ki, tań ca i śpie wu.  

Pa sjo na ci spor tu mo gą ak tyw nie spę dzać czas 
na kor tach te ni so wych, w si łow niach lub na uni -
wer sy tec kiej pły wal ni. Do dys po zy cji jest wy po -
ży czal nia sprzę tu wod ne go i ośro dek jeź dziec ki. 

Cze go wię cej trze ba, aby zdo by wać wie dzę 
i atrak cyj ny za wód, do brze wy po czy wać i roz -
wi jać swo je pa sje? Prze ko naj się sam! 

Wię cej szcze gó łów na www.uwm.edu.pl
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NA UKA W ZIE LO NYM KAM PU SIE, NAJ ŁAD NIEJ SZYM MIA STECZ KU AKA DE MIC KIM W POL SCE, AŻ 74 KIE RUN -
KI STU DIÓW ZE WSZYST KICH DZIE DZIN, NO WO CZE SNE LA BO RA TO RIA I NIE PO WTA RZAL NY KLI MAT XIX-
WIECZ NYCH BU DYN KÓW. WAR TO ROZ PO CZĄĆ STU DIA NA UNI WER SY TE CIE WAR MIŃ SKO -MA ZUR SKIM 
W OLSZ TY NIE. 

UWM – wszystkie kierunki  
        w dobrą stronę

http://www.uwm.edu.pl/


Uni wer sy tet Rze szow ski kształ ci na bli sko 60 
kie run kach stu diów I, II stop nia oraz jed no li -
tych stu diach ma gi ster skich, a tak że na stu diach 
dok to ranc kich i po dy plo mo wych. Stu dia na UR 
łą czą w so bie tra dy cje aka de mic kie, po nad cza so -
we war to ści, no wo cze sne za ple cze, dba łość o wy -
so ki po ziom ba dań na uko wych, zna jo mość ak tu al -
nych tren dów i wie dzę o po trze bach ryn ku pra cy.  

Uczel nia jest przy ja znym stu den tom ośrod kiem 
aka de mic kim współ two rzą cym nasz re gion. Jest 
in te gral ną czę ścią roz wi ja ją ce go się Pod kar pa cia. 
Po dzie lo ny na 4 ko le gia kształ ci w nie mal wszyst -
kich ob sza rach wie dzy, waż nych z punk tu wi dze -
nia roz wi ja ją cych się ga łę zi go spo dar ki. 

Na przy szłych stu den tów cze ka ją do pa so wa ne 
do po trzeb współ cze sne go ryn ku pra cy pro gra my 
stu diów (tak że in ter dy scy pli nar ne) z du żą licz bą 
za jęć prak tycz nych pro wa dzo nych przez oso by 
z bo ga tym do świad cze niem za wo do wym oraz no -

wo cze sne pra cow nie i cen tra ba daw czo -dy dak -
tycz ne.  

Waż nym ele men tem pro ce su kształ ce nia są 
prak ty ki za wo do we przy go to wu ją ce stu den tów 
do pod ję cia pra cy, któ re re ali zo wa ne są w wio dą -
cych fir mach i in sty tu cjach Pod kar pa cia. Ab sol -
wen ci na szych kie run ków mo gą po dej mo wać sze -
reg po trzeb nych i atrak cyj nych na ryn ku pra cy 
za wo dów. 

Du żą uwa gę Uni wer sy tet Rze szow ski sta wia się 
na mo bil ność i in ter dy scy pli nar ność stu den tów 
ofe ru jąc moż li wość udzia łu w kra jo wych oraz mię -
dzy na ro do wych sta żach i prak ty kach m.in. w ra -
mach pro gra mu Era smus+, umoż li wia jąc stu den -
tom wy jazd do jed nej z bli sko 290 uczel ni 
za gra nicz nych, m.in. w Chor wa cji, Hisz pa nii, 
Niem czech, Por tu ga lii i we Wło szech. 

Swo je za in te re so wa nia i pa sje stu den ci mo gą 
roz wi jać po przez człon ko stwo w po nad 100 ko -

UNI WER SY TET RZE SZOW SKI JEST NAJ WIĘK SZĄ UCZEL NIĄ NA POD KAR PA CIU. OFE RU JE KSZTAŁ CE NIE 
NA WY SO KIM PO ZIO MIE. PO DOB NIE JAK RZE SZÓW – STA LE SIĘ ROZ WI JA DO STO SO WU JĄC OFER TĘ DO  
PO TRZEB RYN KU. 

Uniwersytet 
Rzeszowski

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

 
rekrutacja: 

tel.: + 48 17 872 11 82, 
  +48 17 872 14 00 

e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl 
ur.edu.pl/kandydat 

irk.ur.edu.pl  
 

facebook.com/uniRzeszow 
instagram.com/uniwersytetrzeszowski 

ur.edu.pl 

łach na uko wych i in nych or ga ni za cjach, ta kich 
jak np. Aka de mic kie Ra dio Fe niks, Mię dzy na ro do -
we Sto wa rzy sze nie Stu den tów Me dy cy ny – IFMSA-
Po land Od dział Rze szów, Eu ro pej skie Sto wa rzy sze -
nie Stu den tów Pra wa – ELSA Po land, Chór 
Aka de mic ki czy Ze spół „Re so via Sal tans”. In te re sy 
stu den tów re pre zen tu je Sa mo rząd Stu den tów UR.  

Wio dą cym wy da rze niem ży cia aka de mic kie go 
jest co rocz nie or ga ni zo wa ny przez stu den tów Fe -
sti wal „KultURalia”, w ra mach któ re go, obok mu -
zycz nych kon cer tów, or ga ni zo wa ne są m.in.: 
„Noc Plan szó wek”, „BiegUR” czy „Noc Bio lo -
gów”. 

At mos fe ra ży cia stu denc kie go oraz życz li -
wa ka dra dy dak ty ków i men to rów gwa ran tu -
je in dy wi du al ny roz wój i zdo by cie kom pe ten -
cji po szu ki wa nych na ryn ku pra cy.  

Stu dia w Uni wer sy te cie Rze szow skim to do bra 
in we sty cja w Two ją przy szłość!

Wybierz swoją przyszłość  
– STUDIUJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM!

62

SU
PE

R 
U

CZ
EL

N
IA

CZY WIESZ, ŻE: 
• Każ de go ro ku z ofer ty uni wer sy te tu ko rzy sta po -

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

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

• Uni wer sy tet Rze szow ski wspie ra fi nan so wo stu den tów 
przy po mo cy sty pen diów so cjal nych, sty pen diów dla 
osób nie peł no spraw nych oraz za po móg. 

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

• Stu den ci Ko le gium Na uk Me dycz nych UR od by wa ją 
za ję cia m.in. w Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej, In sty -
tu cie Na uk o Czło wie ku oraz we współ pra cu ją cych 
z Ko le gium jed nost kach kli nicz nych i ośrod kach zdro -

wia. Wkrót ce dla stu den tów do stęp ne bę dzie Uni wer -
sy tec kie Cen trum Lek ko atle tycz ne Ośro dek Ba dań In -
no wa cyj nych w Spo rcie, a w re al nych pla nach jest bu -
do wa Szpi ta la Uni wer sy tec kie go. 

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

https://www.ka.edu.pl/
https://www.ur.edu.pl/kandydat


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

Obec nie uczel nia pro wa dzi kształ ce nie w ję zy -
ku pol skim na kie run kach: ar chi wi sty ka, za rzą -
dza nie do ku men ta cją i in fo bro ker stwo; di -
gi tal me dia – kre atyw ność, ana li za, za rzą -
dza nie; dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo -
łecz na; fi lo zo fia; hi sto ria; hi sto ria sztu ki; ko -
mu ni ko wa nie pro mo cyj no -wi ze run ko we, 
re kla ma, bran ding, pu blic re la tions; mu zy ka 
ko ściel na; na uki o ro dzi nie; ochro na dóbr 
kul tu ry; pe da go gi ka; pra ca so cjal na; pra wo 
ka no nicz ne; psy cho lo gia; so cjo lo gia; teo lo -
gia; tu ry sty ka i za rzą dza nie dzie dzic twem. 

Nie ustan nie po sze rza my ofer tę stu diów w ję -
zy ku an giel skim. W ro ku aka de mic kim 2021/22 

pro po nu je my: Com mu ni ca tion and me dia 
stu dies (spe cjal ność na stu diach I stop nia), 
Phi lo so phy (stu dia I stop nia), Phi lo so phy in 
En glish (spe cjal ność na stu diach II stop nia), 
The olo gy in En glish (spe cjal ność na jed no li -
tych stu diach ma gi ster skich). 

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

Pręż nie dzia ła ją cy Sa mo rząd Stu den tów two -
rzą wszy scy stu den ci UPJPII w Kra ko wie – to 
gro no lu dzi za wsze go to wych, by wy słu chać  
i po móc każ de mu.  

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

– Uni wer sy tet Pa pie ski to nie tyl ko miej sce, ale 
przede wszyst kim spo łecz ność otwar ta na dia log. 
Je go gwa ran tem jest kul ty wo wa na przez nas tra dy -
cja re la cji mistrz -uczeń. Za pra sza my do spo łecz no -
ści aka de mic kiej otwar tej na każ dą i każ de go z te -
go rocz nych ma tu rzy stów, a tak że ab sol wen tów stu -
diów pierw sze go stop nia. Stu dio wa nie w Uni wer sy -
te cie ko ściel nym po zwa la nie tyl ko na zgłę bie nie 
wie dzy, na by cie no wych umie jęt no ści i kom pe ten cji, 
ale to tak że bu do wa nie wraż li wo ści na dru gie go 
czło wie ka, czę sto za gu bio ne go czy po szu ku ją ce go 
swej dro gi – pod kre śla i za pra sza pro rek tor ds. 
stu denc kich i dy dak ty ki dr. hab. Mał go rza ta 
Du da, prof. UPJPII. 

Uniwersytet Papieski  
Jana Pawła II  
w Krakowie

KONTAKT: 
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25 

Śledź nas: @UPJP2 
 

REKRUTACJA: 
rekrutacja.upjp2.edu.pl 

tel. +48 519 323 359 
rekrutacja@upjp2.edu.pl 

Foreigners:  
tel.: +48 12 88 98 617 

recruitment@upjp2.edu.pl 

upjp2.edu.pl
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UNIWERSYTET PAPIESKI TO NIE TYLKO MIEJSCE, ALE PRZEDE WSZYSTKIM SPOŁECZNOŚĆ OTWARTA NA DIALOG. 
JEGO GWARANTEM JEST KULTYWOWANA PRZEZ NAS TRADYCJA RELACJI MISTRZ-UCZEŃ.

CZY WIESZ, ŻE...  
NAUKA TO PODRÓŻ DO LEPSZEGO JUTRA!  
Stu dia w ser cu Kra ko wa to dla na szych Stu den tów nie po -
wta rzal na oka zja do kon tak tu z kul tu rą i na uką w jed nym 
z naj pięk niej szych miast Pol ski i Eu ro py. Na uko wa wę -

drów ka po ścież kach DOBRA, PIĘKNA I PRAWDY 
da je szan sę na du cho wy i in te lek tu al ny roz wój. UPJPII jest 
dy na micz nie roz wi ja ją cą się uczel nią, a na sza ofer ta dy -
dak tycz na jest cie ka wą pro po zy cją dla mło dych lu dzi. 
Wciąż otwie ra my no we kie run ki i spe cjal no ści, do sto so -

wa ne do po trzeb ryn ku oraz za in te re so wań Kan dy da tów.  
Bu du je my sieć kon tak tów z za gra ni cą. Na si Stu den ci 
od wie dzi li wszyst kie kra je Eu ro py, a swo je dzia ła nia na -
uko we i ar ty stycz ne pro wa dzi li na wszyst kich kon ty -
nen tach świa ta! 
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Studia w SERCU KRAKOWA! 

https://upjp2.edu.pl/


Po li tech ni ka Gdań ska jest jed nym z naj in ten -
syw niej roz wi ja ją cych się ośrod ków na uko wo -
-aka de mic kich w Eu ro pie. W 2021 ro ku zo sta -
ła skla sy fi ko wa na w Aca de mic Ran king of 
World Uni ver si ties (ARWU), zna nym rów nież 
ja ko Ran king Szan ghaj ski w prze dzia le 801-900. 
PG zna la zła się rów nież w gro nie osiem na stu 
pol skich uczel ni na pre sti żo wej li ście naj lep -
szych uczel ni na świe cie – QS World Uni ver si -
ty Ran kings 2022.  

Stu dia tech nicz ne w Gdań sku to do sko na ła 
oka zja do roz wi ja nia swo ich pa sji i za in te re so -
wań, a tak że na uki w jed nym z naj pięk niej szych 
pol skich miast. Na Po li tech ni ce Gdań skiej stu -
diu je po nad 14 tys. stu den tów z Pol ski i za gra -
ni cy, dzia ła tu po nad 100 kół i or ga ni za cji na uko -
wych. Stu den ci i stu dent ki bio rą udział 

w licz nych ba da niach i pro jek tach na uko wych 
oraz wy mia nach za gra nicz nych. 

Kandydaci mo gą wy brać na ukę na jed nym 
z ośmiu wy dzia łów pro wa dzą cych stu dia ma -
gi ster skie i inżynierskie I i II stop nia. Na po -
nad 30 kie run kach kształ cą się spe cja li ści w za -
wo dach przy szło ści, m. in.: kon struk to rzy 
apa ra tu ry me dycz nej, pro jek tan ci in te li gent -
nych ma szyn i no wo cze snych sys te mów opro -
gra mo wa nia, ana li ty cy skom pli ko wa nych al go -
ryt mów, spe cja li ści zie lo nych tech no lo gii, 
bran ży jach to wej, a tak że far ma ceu tycz nej i ko -
smicz nej. Stu dia na PG wy bie ra ją rów nież oso -
by ma rzą ce o kształtowaniu przestrzeni, 
projektowaniu kon struk cji i do mów przy szło -
ści oraz eks per ci w dzie dzi nie za rzą dza nia. 
W ofer cie uczel ni znaj du ją się kie run ki pro wa -

WY BIERZ UCZEL NIĘ, NA KTÓ REJ ROZ WI NIESZ SKRZY DŁA. PO LI TECH NI KA GDAŃ SKA BĘ DZIE CIĘ NIE USTAN -
NIE MO TY WO WAĆ I IN SPI RO WAĆ, TAK BYŚ MÓGŁ W PEŁ NI WY KO RZY STAĆ SWO JE TA LEN TY I PO GŁĘ BIAĆ 
ZA IN TE RE SO WA NIA. 

Politechnika 
Gdańska

KONTAKT: 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
tel. 58 348 67 00 

rekrutacja@pg.edu.pl 
 

facebook.com/PolitechnikaGdanska 
instagram.com/politechnika_gdanska 

 

pg.edu.pl/rekrutacja

dzo ne w ję zy ku an giel skim, kie run ki mię dzy -
wy dzia ło we i mię dzy uczel nia ne. 

Stu den ci i stu dent ki Po li tech ni ki Gdań skiej 
mo gą re ali zo wać swo je pro jek ty ba daw cze 
w no wo cze snych i do sko na le wy po sa żo nych la -
bo ra to riach. Wie le spo śród pro wa dzo nych 
przez nich pro jek tów ma szan se na ko mer cyj -
ne wy ko rzy sta nie, a ka dra dy dak tycz na chęt nie 
słu ży stu den tom swo im wspar ciem i do świad -
cze niem. Du że zna cze nie dla uczel ni ma ją tak -
że ści sła współ pra ca i wy mia na my śli z pol ski mi 
i za gra nicz ny mi ośrod ka mi na uko wy mi. Gdań -
scy stu den ci ma ją moż li wość od by cia prak tyk 
w naj lep szych fir mach zlo ka li zo wa nych w ob -
rę bie aglo me ra cji trój miej skiej i ko rzy sta ją z bo -
ga tej ofer ty wy jaz dów za gra nicz nych w ra mach 
np. pro gra mu Era smus+.  

Wy bie ra jąc Po li tech ni kę Gdań ską, do łą czysz 
do spo łecz no ści aka de mic kiej, któ ra ma od wa gę 
wy cho dzić po za sche ma ty i two rzy in no wa cyj ne 
roz wią za nia na wie lu po lach. Stu diu ją tu lu dzie 
o otwar tych umy słach i sze ro kich ho ry zon tach, 
od waż ni od kryw cy zmie nia -
ją cy świat, któ rzy od no szą 
suk ce sy w ży ciu za wo do -
wym w Pol sce i za gra ni cą.  

My inspirujemy,   
     ty rozwijasz swoje pasje!
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Uda ny wy bór ścież ki za wo do wej to sztu ka 
do sto so wa nia wła snych pa sji do po trzeb zmie -
nia ją ce go się ryn ku pra cy. De cy du jąc się na stu -
dia w Po li tech ni ce Łódz kiej, masz pew ność, że 
pro gram stu diów bę dzie uwzględ niał ocze ki wa -
nia przy szłych pra co daw ców. Po li tech ni ka Łódz -
ka od po wia da na współ cze sne wy zwa nia i ak tu -
al ne tren dy na ryn ku pra cy, po zo sta jąc w ści słej 
współ pra cy z czo ło wy mi fir ma mi w re gio nie.  

 
ZNAJDŹ CIEKAWĄ PRACĘ 

Po li tech ni ka Łódz ka sta le do sto so wu je pro -
gra my stu diów do za po trze bo wa nia pra co daw -
ców, uru cha mia no we kie run ki stu diów i two -
rzy in no wa cyj ne spe cja li za cje. Ofe ru je my aż 60 
kie run ków kształ ce nia, z cze go 20 w ję zy ku an -
giel skim i je den w ję zy ku fran cu skim. Na si stu -
den ci, wy ko rzy stu jąc wie dzę z na uk tech nicz -
nych oraz wy so kie kom pe ten cje ka dry, 
współ two rzą in no wa cyj ne tech no lo gie, któ re 
na co dzień po pra wia ją ja kość ży cia. Wy bie ra jąc 
na szą uczel nię, mo żesz mieć pew ność, że zdo -
bę dziesz za wód po szu ki wa ny na ryn ku pra cy. 

 
STUDIUJ W ŚRODOWISKU 
MIĘDZYNARODOWYM 

Tak róż no rod nej ofer ty kształ ce nia w ję zy -
kach ob cych nie ma żad na in na uczel nia w Pol -
sce! Już od po nad 25 lat w Cen trum Kształ ce nia 

– men to ra i bę dzie mógł sko rzy stać z wy jaz du 
do naj lep szych ośrod ków ba daw czych w Eu ro -
pie i na świe cie, pod jąć sta łą współ pra cę z na -
ukow ca mi z in nych kra jów, a tak że pro wa dzić ba -
da nia w la bo ra to riach za gra nicz nych. Stu den ci 
ko rzy sta ją cy z pro gra mu otrzy ma ją tak że do dat -
ko we sty pen dium na uko we. 

 
ZBIERAJ DOŚWIADCZENIE 
W FIRMACH 

Po li tech ni ka Łódz ka dba o łą cze nie edu ka cji 
z prak ty ką go spo dar czą i utrzy mu je bez po śred -
ni kon takt z fir ma mi, dla któ rych kształ ci przy -
szłych pra cow ni ków. Na przy kład na wnio sek 
prze my słu na Wy dzia le Che micz nym zo sta ły 
utwo rzo ne kie run ki ana li ty ka che micz na oraz 
che mia bu dow la na – kie ru nek mię dzy uczel nia -
ny, re ali zo wa ny ra zem z AGH w Kra ko wie i Po -
li tech ni ką Gdań ską. Dzię ki te mu na si ab sol wen -
ci są po szu ki wa ny mi i chęt nie za trud nia ny mi 
pra cow ni ka mi w Pol sce i za gra ni cą. 

Mię dzy na ro do we go (IFE) pro wa dzi my stu dia 
w ję zy ku an giel skim i fran cu skim, obec nie na 11 
kie run kach pierw sze go i 4 kie run kach dru gie go 
stop nia. Stu den ci ma ją moż li wość wy jaz du 
do jed nej z po nad 400 uczel ni za gra nicz nych 
w ra mach umów mię dzy na ro do wych, a tak że 
zdo by cia po dwój ne go dy plo mu – Po li tech ni ki 
Łódz kiej i wy bra nej uczel ni za gra nicz nej.  

 
INWESTUJEMY W TWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ 

Roz wój pa sji na uko wych to pod sta wa efek tyw -
ne go wkła du w two rze nie roz wią zań, słu żą cych 
czło wie ko wi. Na pa sjo na tów na uki cze ka spe cjal -
ny pro gram E²TOP – Excel len ce in En gi ne ering 
Ta lents in Re se arch with Op por tu ni ties Pro gram -
me. W ra mach pro gra mu już na pierw szym ro ku 
stu diów moż na sko rzy stać z in dy wi du al nej ścież -
ki stu dio wa nia, do sto so wa nej do za in te re so wań 
stu den ta. Każ dy uczest nik pro gra mu pro wa dzo -
ny jest przez oso bi ste go opie ku na na uko we go 

SPECJALISTA POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY, A MOŻE PRZYSZŁY WYNALAZCA? POLITECHNIKA ŁÓDZKA 
ZAPEWNI CI DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ! FIRMY ZAPROSZĄ CIĘ DO WSPÓŁPRACY, ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ 
I DOŚWIADCZENIE, A JEŚLI MASZ W SOBIE ŻYŁKĘ NAUKOWCA, NA POLITECHNICE RÓWNIEŻ ROZWINIESZ 
SWÓJ POTENCJAŁ. 

Politechnika  
Łódzka

KONTAKT: 
ul. Żeromskiego 116  

90-924 Łódź 
www.rekrutacja.p.lodz.pl 

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

p.lodz.pl 

CZY WIESZ, ŻE... 
• Co ro ku stu den ci Po li tech ni ki Łódz kiej zdo by wa ją 

więk szość sty pen diów przy zna wa nych w pro gra mie 
sty pen dial nym Mło dzi w Ło dzi, re ali zo wa nym przez 
Urząd Mia sta Ło dzi. To uni ka to wy w ska li kra ju pro -
gram sty pen dial ny, w któ re go skład wcho dzą fun do wa -
ne przez pra co daw ców sty pen dia na kie run kach, któ -

rych ab sol wen ci są naj bar dziej po szu ki wa ni przez łódz -
kich pra co daw ców. 

• Na Po li tech ni ce Łódz kiej sty pen dium rek to ra mo -
żesz otrzy my wać już od pierw sze go ro ku stu diów. 
W ten spo sób wy róż nia my naj zdol niej szych stu den tów, 
któ rzy ma ją na swo im kon cie suk ce sy w olim pia dach 
przed mio to wych lub spor to wych. 

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

W RAN KIN GU SZKÓŁ WYŻ SZYCH  
PER SPEK TY WY 

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

WYŻ SZYCH PER SPEK TY WY

https://p.lodz.pl/
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Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Hu ma ni -
stycz ny im. Ka zi mie rza Pu ła skie go w Ra -
do miu to je dy na pu blicz na uczel nia w re gio nie 
ra dom skim. Ofe ru je bez płat ne stu dia sta cjo nar -
ne oraz stu dia nie sta cjo nar ne z do god ną ce ną 
za cze sne. Na 8 Wy dzia łach i po nad 30 kie run -
kach kształ ci spe cja li stów z wie lu dzie dzin na -
uko wych: ar ty stycz nych, eko no micz nych, hu -
ma ni stycz nych, pe da go gicz nych, tech nicz nych, 
praw nych oraz me dycz nych. Ofer ta dy dak tycz -
na obej mu je rów nież stu dia po dy plo mo we.  

Uni wer sy tet w Ra do miu kła dzie szcze gól ny 
ak cent na łą cze nie wie dzy teo re tycz nej z prak -
ty ką oraz wy ko rzy sta nie no wo cze snych tech -
no lo gii w kształ ce niu. Dzię ki licz nym go dzi nom 
spę dzo nym na prak ty kach za wo do wych w fir -
mach i przed się bior stwach przo du ją cych w po -
szcze gól nych bran żach, stu den ci ma ją moż li -
wość na by cia cen ne go do świad cze nia oraz 

na wią zy wa nia kon tak tów po moc nych w zdo -
by ciu przy szłe go za trud nie nia.  

Uczel nia roz wi ja wie le form współ pra cy 
mię dzy na ro do wej. W ra mach pro gra mu Era -
smus+ za pew nia sze ro kie moż li wo ści wy jaz -
dów na stu dia i prak ty ki za gra nicz ne do wie lu 
kra jów m. in.: Au strii, Bel gii, Chor wa cji, Czech, 
Es to nii, Fin lan dii, Fran cji, Gre cji, Hisz pa nii, Li -
twy, Ło twy, Nie miec, Por tu ga lii, Ru mu nii, Sło -
wa cji, Tur cji, Wę gier i Włoch. Stu den ci ma ją 
rów nież moż li wość udzia łu w mię dzy na ro do -
wych pro jek tach.  

Stu den tom bę dą cym w trud nej sy tu acji Uni -
wer sy tet w Ra do miu udzie la wspar cia w po sta -
ci sty pen diów i za po mo gi, a wy róż nia ją cych się 
osią gnię cia mi na uko wy mi, ar ty stycz ny mi lub 
spor to wy mi na gra dza sty pen dium Rek to ra.  

W tro sce o po trze by osób nie peł no spraw -
nych Uczel nia po wo ła ła Biu ro Osób Nie peł no -

CZY WIESZ, ŻE… 
• Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ny im. Ka -

zi mie rza Pu ła skie go w Ra do miu dys po nu je ok. 1000 
miejsc w no wo cze snych, wy re mon to wa nych i do -
sto so wa nych do po trzeb osób wy naj mu ją cych Do -
mach Stu denc kich. 

• Bi blio te ka Głów na UTH Ra dom, ja ko bi blio te ka na -
uko wa, za pew nia do stęp do wła snych zbio rów dru ko -

wa nych i elek tro nicz nych, a tak że naj no wo cze śniej szych 
kra jo wych i świa to wych źró deł in for ma cji na uko wej. Po -
sia da Elek tro nicz ny Punkt In for ma cji Nor ma li za -
cyj nej. Wpi su je się rów nież w ideę Bi blio te ki bez ba rier 
m.in. dzię ki do sko na le wy po sa żo nym sta no wi skom dla 
osób z róż ne go ro dza ju nie peł no spraw no ścia mi. 

• Na wszyst kich Wy dzia łach pręż nie dzia ła ją Ko ła Na -
uko we, w któ rych adep ci mo gą roz wi jać swo je za -

in te re so wa nia. Mi ło śni cy mu zy ki znaj dą dla sie bie 
miej sce w Chó rze Aka de mic kim, wie lo krot nie na -
gra dza nym w kra ju i za gra ni cą. Mło dzi ar ty ści ma ją 
moż li wość wy sta wia nia swo ich prac m.in. w ra dom -
skich ga le riach sztu ki. Po kil ku let niej prze rwie Uni -
wer sy tet w Ra do miu re ak ty wo wał rów nież spor to -
wy Klub Uczel nia ny AZS, w któ rym spor tow cy 
mo gą re ali zo wać swo je pa sje.

CHCESZ ROZWIJAĆ WŁASNE PASJE I NABYĆ CENNE UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE PRZYGOTUJĄ CIĘ DO WYMARZONEJ 
PRACY? SPRAWDŹ, CO GWARANTUJĄ CI STUDIA NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU I ODKRYJ SWOJE MOŻLIWOŚCI!

Uniwersytet  
Technologiczno-Humanistyczny  
im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu

KONTAKT: 
ul. Malczewskiego 29,  

26-600 Radom 
Tel: (+48) 361 70 00 

e-mail: rekrutacja@uthrad.pl 

uniwerystetradom.pl

spraw nych, któ re go dzia ła nie da je szan sę stu -
den tom z nie peł no spraw no ścią na peł ne uczest -
nic two w za ję ciach dy dak tycz nych, ba da niach 
na uko wych, w ży ciu spo łecz nym, kul tu ral nym 
i spor to wym na rów nych pra wach z in ny mi.  

 
Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz -

ny im. Ka zi mie rza Pu ła skie go w Ra do miu: 
• sta le po sze rza swo ją ofer tę dy dak tycz ną, 
• dba o utrzy my wa nie wy so kie go po zio mu 

zin for ma ty zo wa nia,  
• po dą ża za no wy mi tech no lo gia mi, 
• roz wi ja swo ją in fra struk tu rę, 
• po ma ga stu den tom i ab sol wen tom od na leźć 

się na ryn ku pra cy, 
• za pew nia miej sce w Do mach Stu denc kich,  
• umoż li wia roz wi ja nie pa sji i za in te re so wań, 
• wspie ra stu den tów z nie peł no spraw no ścia -

mi oraz znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji. 
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Po li tech ni ka Rze szow ska ofe ru je kształ ce nie 
na 30 kie run kach stu diów I i II stop nia, a tak -
że na stu diach dok to ranc kich i po dy plo mo -
wych. Jest jed ną z nie licz nych uczel ni w kra ju, 
do nie daw na je dy ną, któ ra pro wa dzi eli tar ny 
kie ru nek lot nic two i ko smo nau ty ka i w ra mach 
spe cjal no ści „pi lo taż” szko li pi lo tów lot nic twa 
cy wil ne go. Od by wa się ono w Ośrod ku Kształ -
ce nia Lot ni cze go w Ja sion ce. Jest to je dy -
na uczel nia w kra ju, któ ra dys po nu je wła snym 
lot ni skiem z be to no wym pa sem star to wym 
i w peł ni wy po sa żo nym za ple czem, w tym sy -
mu la to ra mi lo tu i sa mo lo ta mi. Pa sjo na ci szy bow -
nic twa mo gą spraw dzić swo je umie jęt no ści 
w Aka de mic kim Ośrod ku Szy bow co wym 
w Bez mie cho wej, w któ rym są pro wa dzo ne 
szko le nia do li cen cji pi lo ta szy bow co we go.  

Uczel nia sta wia na mo bil ność mię dzy na ro -
do wą, umoż li wia jąc stu den tom wy jazd do jed -

nej z po nad 100 uczel ni za gra nicz nych, 
m.in. na Cy prze, Li twie, Ło twie, Wę grzech, 
w Bel gii, Buł ga rii, Chor wa cji, Cze chach, Fin -
lan dii, Fran cji, Gre cji, Ho lan dii, Hisz pa nii, Is lan -
dii, Niem czech, Nor we gii, Por tu ga lii, Ru mu nii, 
Sło wa cji, Sło we nii, Tur cji, Wiel kiej Bry ta nii i we 
Wło szech, w ra mach pro gra mu Era smus+, 
uczest nic two w kon fe ren cjach mię dzy na ro do -
wych oraz od by wa nie sta ży i prak tyk w re no -
mo wa nych za kła dach prze my sło wych w kra ju 
i za gra ni cą. Gwa ran tu je my nie po wta rzal -
ną at mos fe rę stu dio wa nia, dba jąc, by stu -
dia za pi sa ły się na trwa łe w pa mię ci ab sol -
wen tów. Pia stu ją oni waż ne sta no wi ska 
w in sty tu tach na uko wych, wiel kich kon cer -
nach i przed się bior stwach tak że na ryn ku eu -
ro pej skim. 

Stu den ci mo gą roz wi jać swo je pa sje w po -
nad 60 ko łach na uko wych, Aka de mic kim Ra -

CZY WIESZ, ŻE… 
• Po li tech ni ka Rze szow ska jest pierw szą w kra ju uczel -

nią, któ ra kształ ci ła pi lo tów lot nic twa cy wil ne go. W cią -
gu pra wie 45 lat wy kształ ci ła 918 ab sol wen tów pi lo ta -
żu. Ośro dek Kształ ce nia Lot ni cze go jest zlo ka li zo wa ny 
obok mię dzy na ro do we go por tu lot ni cze go Rze szów–
Ja sion ka. Po sia da sa mo lo ty: So ca ta TB-9 Tam pi co,  
Pi per PA-28 Ar row, Zlin 242 L, Pi per PA-34 Se ne ca V. 

• Aka de mic ki Ośro dek Szy bow co wy Po li tech ni ki Rze -
szow skiej w Bez mie cho wej jest po ło żo ny na „świę tej 
gó rze szy bow ni ków”, któ ra jest miej scem spe cy ficz -
nym na ska lę świa to wą.  
Ofe ru je lo ty szkol ne od pod staw do li cen cji pi lo ta szy -
bow co we go oraz za awan so wa ne lo ty tre nin go we 
z wy ko rzy sta niem prą dów ter micz nych, zbo czo wych 
i fa lo wych.  

• Na Wy dzia le Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki uru cho mio -
no in ter dy scy pli nar ne stu dia in ży nier skie na kie run ku 

    elek tro mo bil ność, któ re obej mu ją prak tycz ne za sto so -
wa nia ma te ma ty ki i in for ma ty ki oraz fi zy ki i che mii, 
szcze gól nie w od nie sie niu do pro ble mów ma ga zy no -
wa nia ener gii i wy ko rzy sta nia ogniw pa li wo wych. 

 
 

WY BIE RA JĄC STU DIA NA PO LI TECH NI CE RZE SZOW SKIEJ, PO DEJ MIESZ WY ZWA NIE ZDO BY CIA GRUN TOW NEJ 
WIE DZY, ROZ BU DZE NIA CIE KA WO ŚCI ŚWIA TA, ROZ WI JA NIA WŁA SNYCH ZDOL NO ŚCI I ZA IN TE RE SO WAŃ. BO -
GA TA OFER TA UCZEL NI STWA RZA MOŻ LI WOŚĆ WY BO RU CIE KA WYCH KIE RUN KÓW ORAZ PO ZWA LA SPEŁ -
NIAĆ MA RZE NIA I AM BI CJE STU DEN TÓW.

Studenci, absolwenci  
             i pracodawcy POLECAJĄ

Politechnika 
Rzeszowska  

im. Ignacego 
Łukasiewicza

KONTAKT: 
al. Powstańców Warszawy 12,  

35-959 Rzeszów 
tel.: +48 17 865 11 00 

e-mail: rekrutacja@prz.edu.pl 
www.rekrutacja.prz.edu.pl 

FB: @OficjalnyPolitechnikaRzeszowska 
Instagram: @Politechnika_Rzeszowska 

prz.edu.pl

• LIDER DLA PRACODAWCÓW 
• INNOWACYJNA INFRASTRUKTURA 

• NAJLEPSZA UCZELNIA  
W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI  

dio i Te le wi zji „Cen trum”, Ze spo le „Po ło ni ny”, 
Chó rze Aka de mic kim i sek cjach spor to wych, 
osią ga jąc mię dzy na ro do we suk ce sy, m.in. 1. 
miej sce Le gen da ry Ro ver Te am na pre sti żo -
wych za wo dach ła zi ków mar sjań skich Uni ver -
si ty Ro ver Chal len ge, 2. miej sce w za wo dach 
SAE Ae ro De sign w USA czy udział PRz Ra cing 
Te am w za wo dach For mu ła Stu dent na eu ro -
pej skich to rach wy ści go wych.  

Atu tem uczel ni jest jej do sko na ła lo ka li za cja 
na te re nie sto li cy wo je wódz twa pod kar pac kie -
go – Rze szo wa. Mia stecz ko stu denc kie 
uczel ni jest za li cza ne do naj pięk niej szych 
w kra ju. To wła śnie tu taj od by wa ją się naj lep -
sze ju we na lia w Pol sce. In fra struk tu ra obej mu -
je no wo cze sne la bo ra to ria i apa ra tu rę, udo god -
nie nia dla osób z nie peł no spraw no ścią, do my 
stu denc kie o wy so kim stan dar dzie oraz kom -
pleks spor to wy. 
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Ży je my w cza sach tu ry stycz nych lo tów 
w ko smos, in te li gent nych do mów i wir tu al nej 
rze czy wi sto ści nie mal ide al nie od da ją cej praw -
dzi wy świat. Na dal jed nak wie le pro ble mów 
wy ma ga zna le zie nia pil nych roz wią zań.  

To w rę kach in ży nie rów spo czy wa ją lo sy świa -
ta. To ich śmia łe po my sły, ty go dnie spę dza ne 
w la bo ra to riach i warsz ta tach, bu rze mó zgów, 
pró by i błę dy po su wa ją do przo du na sze ro zu -
mie nie świa ta, tech no lo gię i kom fort co dzien ne -
go ży cia. To ich pra ca jest dla nas szan są, by przy -
szłość ma lo wa ła się w ja snych bar wach. 

I ty mo żesz być czę ścią tych zmian. Miej 
wpływ na to, jak bę dzie wy glą dał świat. Two je 
po my sły mo gą być ty mi, któ re zmie nią na sze 
ży cie. Po trze bu jesz jed nak na rzę dzi – in ży nier -
skiej wie dzy i umie jęt no ści, dzię ki któ rym swo -

je idee prze ku jesz w rze czy wi ste roz wią za nia. 
Da my ci je i pod po wie my, jak do brze z nich ko -
rzy stać. 

Tym bar dziej, że na Po li tech ni ce Wro cław -
skiej eko lo gia nie jest pu stym ha słem. 
Nad tech no lo gia mi, któ re po zwa la ją pro du ko -
wać czy stą ener gię, ogra ni czyć za nie czysz cze -
nia czy wy dłu żyć czas ży cia pro duk tów, pra cu -
je my od lat. I w te dzia ła nia włą cza my już 
na szych stu den tów – tak, by opusz cza jąc mu ry 
uczel ni, wie dzie li, jak waż ne jest wdra ża nie 
„zie lo nych” roz wią zań. 

Dla te go uru cha mia my no we kie run ki i roz -
wi ja my te ist nie ją ce, by na si ab sol wen ci wcho -
dzi li na ry nek pra cy go to wi spro stać je go ocze -
ki wa niom. To u nas mo żesz stu dio wać m.in. 
elek tro mo bil ność, od na wial ne źró dła ener gii 

ŚWIAT PO TRZE BU JE ZMIAN. NIE ZA 10 CZY 30 LAT, ALE TU I TE RAZ. PO TRZE BU JE MY NO WYCH TECH NO LO GII 
I ROZ WIĄ ZAŃ PRZY JA ZNYCH DLA ŚRO DO WI SKA. TA KICH, KTÓ RE PO ZWO LĄ NAM OGRA NI CZAĆ NASZ ŚLAD 
WĘ GLO WY I MY ŚLEĆ ZE SPO KO JEM O PRZY SZŁO ŚCI. NA PO LI TECH NI CE WRO CŁAW SKIEJ NIE OD KŁA DA MY  
TE GO NA PÓŹ NIEJ. JUŻ DZI SIAJ ROZ WI JA MY PO MY SŁY, KTÓ RE MO GĄ ZMIE NIĆ NA SZE WSPÓL NE JU TRO.  
BĄDŹ CZĘ ŚCIĄ TYCH ZMIAN. DA MY CI WIE DZĘ I UMIE JĘT NO ŚCI.

Politechnika 
Wrocławska

KONTAKT: 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

50-370 Wrocław 
 

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

 
e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl 

pwr.edu.pl

czy tech no lo gie ochro ny śro do wi ska. Tu taj na -
uczysz się też, jak pro jek to wać ar chi tek tu rę 
o jak naj mniej szym wpły wie na śro do wi sko, 
stwo rzyć tzw. zie lo ną ko pal nię czy po zy skać 
pa li wo z wo dy. 

Roz wi ja my też elek trycz ne po jaz dy. To u nas 
dzia ła ko ło na uko we od lat bu du ją ce słyn ne 
LEM-y, czy li Lek kie Mo to cy kle Elek trycz ne. 
A wie lo krot nie na gra dza ny ze spół PWR Ra cing 
Te am – pierw sza eki pa z Pol ski, któ ra za czę ła 
bu do wać bo li dy For mu ły Stu dent – wła śnie pra -
cu je nad swo ją wy ści gów ką w wer sji z prą dem.  

A to do pie ro po czą tek! Po wo ła li śmy 
na uczel ni spe cjal ne Cen trum Kli ma tycz ne,  
któ re wspie ra wszel kie eko lo gicz ne dzia ła nia 
na uczel ni. Bo na PWr doskonale wiemy,  
że przyszłość musi być zielona.

PRZYSZŁOŚĆ              w zielonych barwach

CZY WIESZ, ŻE: 
• Na pierw szym ro ku stu diów ma my do wy bo ru 52 róż -

no rod ne kie run ki, w tym czte ry w ję zy ku an giel skim. 
Od 2021 ro ku mo żesz stu dio wać tak że na czte rech no -
wych kie run kach. Są to: in for ma tycz ne sys te my au to -
ma ty ki, elek tro mo bil ność, geo in for ma ty ka oraz in te li -
gent na in for ma ty ka. 

 
• 27 na szych na ukow ców jest na Li ście TOP 2% – naj bar -

dziej wpły wo wych lu dzi na uki na świe cie. Ran king opra -
co wu ją ana li ty cy z Uni wer sy tet Stan for da, wy daw nic twa  
El se vier i fir my SciTech Stra te gies.  

• Gru pa stu den tów PWr od two rzy ła kam pus uczel ni 
w po pu lar nej grze Mi ne craft. Zro bi li tam po chód 

i mul ti me dial ny po kaz po pu lar ne go pro je ku P. I. W. O. 
Li ght Show. 

• Na PWr działa zespół „Inżynierzy PWr”, który startuje 
w organizowanych w Polsce i za granicą zawodach 
esportowych. Nasi studenci zdobyli m.in. trzy tytuły 
mistrzów T-Mobile Ligi Akademickiej w League of Legends.
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Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie to 
naj star sza i naj bar dziej pre sti żo wa uczel nia eko -
no micz na w Pol sce, a tak że je den z naj lep szych 
uni wer sy te tów o tym pro fi lu w Eu ro pie. To tu -
taj wy kła da ją naj lep si pol scy i za gra nicz ni spe cja -
li ści w dzie dzi nie fi nan sów, eko no mii oraz za rzą -
dza nia. Stu den ci uczęsz cza ją na za ję cia 
pro wa dzo ne przez do świad czo nych prak ty ków 
ży cia go spo dar cze go, łą czą cych pra cę dy dak -
tycz ną z ak tyw no ścią w biz ne sie i ad mi ni stra cji. 
Ta ki do bór ka dry po zwa la na zdo by cie wie dzy 
od po wia da ją cej po trze bom szyb ko zmie nia ją cej 
się rze czy wi sto ści go spo dar czej. 

 
SGH W RANKINGACH 

W IV edy cji ran kin gu „Rzecz po spo li tej”, 
uwzględ nia ją cym ja kość na ucza nia, umię dzy na -
ro do wie nie, ka rie ry ab sol wen tów oraz po ten -
cjał na uko wy, SGH czwar ty raz z rzę du za ję ła 1. 
miej sce. Dwa pro gra my ma gi ster skie SGH zna -
la zły się w świa to wej czo łów ce ran kin gu dzien -
ni ka „The Fi nan cial Ti mes”. W pu bli ka cji FT po -

chwa lo no tak że ofer tę mię dzy na ro do wą uczel -
ni. W ran kin gu Per spek ty wy 2021 stu dia w SGH 
we wszyst kich ka te go riach kie run ków eko no -
micz nych upla so wa ły się w ści słej czo łów ce. Na -
to miast w ran kin gu uczel ni eko no micz nych za -
ję li śmy pierw sze miej sce. 

 
ROZWÓJ TALENTÓW 

W SGH pręż nie dzia ła ok. 60 kół stu denc kich 
i or ga ni za cji, w któ rych stu den ci roz wi ja ją umie -
jęt no ści i kom pe ten cje na by wa ne pod czas za jęć. 
Or ga ni zu ją kon fe ren cje, warsz ta ty, ak cje cha ry -
ta tyw ne, wy da rze nia kul tu ral ne, współ pra cu ją 
z przed sta wi cie la mi biz ne su i me diów. 

 
START DO KARIERY 

Dy plom SGH jest gwa ran cją bar dzo do brze 
płat nej pra cy. We dług „The Fi nan cial Ti mes”, SGH 
osią gnę ła naj wyż szy wzrost płac ab sol wen tów 
po dy plo mie (122%) w ca łym świa to wym ran -
kin gu naj lep szych szkół biz ne so wych. A jak in for -
mu ją wy ni ki ran kin gu „Kuź nia pre ze sów” dzien -

CZY WIESZ, ŻE… 
• SGH jest do sko na le sko mu ni ko wa na z mia stem – 50 

me trów do sta cji me tra, przy stan ków au to bu so wych, 
tram wa jo wych oraz wy po ży czal ni ro we rów miej skich. 

• Kam pus SGH skła da się z 8 bu dyn ków po ło żo nych 
w od le gło ści kil ku set me trów od sie bie. Wy star czy 
kil ku mi nu to wy spa cer, aby prze mie ścić się z jed ne go 
obiek tu do dru gie go. 

• Stu den ci SGH mo gą sko rzy stać z za kwa te ro wa nia 
w dwóch do mach stu denc kich, zlo ka li zo wa nych  
5 mi nut pie szo od uczel ni. 

• Bi blio te ka SGH jest naj więk szą w Pol sce bi blio te ką 
eko no micz ną. W ob szer nej czy tel ni mo że jed no cze -
śnie prze by wać oko ło 200 stu den tów. 

• Je dy nie 200 m dzie li SGH od Po la Mo ko tow skie go 
– jed ne go z naj więk szych par ków w War sza wie, ra ju 

dla mi ło śni ków zie le ni i od po czyn ku od miej skie go 
zgieł ku. To tu taj stu den ci ła du ją ba te rie w prze rwie 
mię dzy za ję cia mi. 

• Na kam pu sie znaj du ją się 3 re stau ra cje bi stro, 
a w bez po śred nim są siedz twie uczel ni licz ne ka wiar -
nie, piz ze rie i skle py. 

 

CO WYRÓŻNIA SGH NA TLE INNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE I DLACZEGO WŁAŚNIE Z NIĄ WARTO 
ZWIĄZAĆ SWOJE PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE? O TYM WARTO WIEDZIEĆ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI 
O WYBORZE UCZELNI, KTÓRA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA I AMBICJE.

kształtuje liderów

Szkoła Główna 
Handlowa 

w Warszawie

KONTAKT: 
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa 

tel. 22 564 77 77 
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl 

facebook.com/SGHWarsaw 
 #kierunekSGH 

sgh.waw.pl

• NAJSTARSZA UCZELNIA 
EKONOMICZNA W POLSCE

ni ka „Rzecz po spo li ta” z lu te go 2020 ro ku, co raz 
wię cej pre ze sów du żych firm w Pol sce – już 
co 13. z nich – to ab sol wen ci SGH. Ja ko je dy ni 
w Pol sce na le ży my do sto wa rzy sze nia CEMS 
– naj lep sze go na świe cie alian su uczel ni biz ne so -
wych, part ne rów kor po ra cyj nych i spo łecz nych.  

Uczel nia za pew nia do bry start do ka rie ry 
mię dzy na ro do wej. W SGH du żą wa gę przy kła -
da się do na uki ję zy ków ob cych. Na stu -
diach I i II stop nia stu den ci uczą się dwóch wy -
bra nych ję zy ków. Lek to ra ty w SGH do sko na le 
przy go to wu ją do zdo by cia cer ty fi ka tu z ję zy ka 
biz ne so we go lub ogól ne go na naj wyż szym po -
zio mie za awan so wa nia. 

 
INDYWIDUALNY PLAN ZAJĘĆ 

SGH za pew nia ela stycz ność w pla no wa niu za -
jęć. Stu den ci sa mi wy bie ra ją go dzi ny oraz pro -
wa dzą cych, z któ ry mi chcą mieć wy kła dy lub 
ćwi cze nia. W ten spo sób SGH sprzy ja roz wo jo -
wi oso bi ste mu stu den tów i po ma ga im w łą cze -
niu na uki z prak ty ką za wo do wą.
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Od lat je ste śmy jed ną z naj czę ściej wy bie ra -
nych uczel ni eko no micz nych w kra ju. To przede 
wszyst kim za słu ga ka dry i pro gra mów na ucza nia, 
ale rów nież kli ma tycz ne go miej sca.  

Wszyst kie bu dyn ki na szej uczel ni zlo ka li zo wa -
ne są w zie lo nej dziel ni cy mia sta. Dwo rzec ko -
le jo wy Wro cław Głów ny i Ry nek są w za się gu 
bez płat ne go prze jaz du ro we rem miej skim.  
Nie mu sisz tra cić cza su na do jaz dy na za ję cia, bo 
wy kła dy i lek to ra ty od by wa ją się w jed nym miej -
scu; w po bli żu znaj du ją się rów nież aka de mi ki 
i ba sen. 

W 2021 ro ku kie ru nek lo gi sty ka na Uni -
wer sy te cie Eko no micz nym we Wro cła wiu 
zo stał uzna ny za naj lep szy w Pol sce! Za ję li -
śmy pierw sze miej sce w ran kin gu Per spek tyw 
w ob sza rze kie run ków in ży nier skich, a aż pięć 
kie run ków pro wa dzo nych przez UEW jest 
w czter na st ce naj po pu lar niej szych w kra ju!  

U nas masz wy bór: mo żesz stu dio wać stan dar -
do wo lub w In dy wi du al nym Pro gra mie Stu diów. 

Po wie my Ci rów nież, że Uni wer sy tet Eko no -
micz ny we Wro cła wiu to przede wszyst kim:  

LUDZIE 
Stu den ci – ta cy jak Ty; Twoi ró wie śni cy, któ rzy 

przy je cha li do nas z róż nych stron Pol ski, a tak że 
z za gra ni cy. Wspól nie roz wi nie cie skrzy dła i roz -
bu dzi cie swo ją kre atyw ność. 

Dzia ła jąc w or ga ni za cjach stu denc kich lub ko -
łach na uko wych, na uczysz się re ali zo wać du że 
pro jek ty i za rzą dzać swo ją przy szło ścią. Na sza ka -
dra aka de mic ka jest mło da du chem, za an ga żo wa -
na, pro fe sjo nal na i życz li wa wo bec stu den tów. 

KAMPUS 
Wro cław to mia sto, któ re ni gdy nie za sy pia. 

Nasz kli ma tycz ny, za to pio ny w zie le ni kam pus 
dzie li od Ryn ku – ser ca mia sta – za le d wie 30 mi -
nut spa ce ru. 

Tu taj znaj dziesz wszyst ko, cze go po trze bu jesz, 
mię dzy in ny mi: 
– Cen trum Sy mu la cji Pro ce sów Biz ne so -

wych, w któ rym dzię ki wir tu al nej rze czy wi sto -

ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY WYBRAĆ UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU? POMOŻEMY CI PODJĄĆ 
WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ. 

Uniwersytet 
Ekonomiczny 

we Wrocławiu
KONTAKT: 

ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 
tel. 71 368 09 82 

e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl 
 

ue.wroc.pl

ści zo ba czysz, jak na co dzień funk cjo nu je ry -
nek, i po znasz spe cy fi kę wie lu sta no wisk, 

– inQUBE – Uni wer sy tec ki In ku ba tor Przed się -
bior czo ści, w któ rym do wiesz się, jak za ło żyć 
start -up i na uczysz się za rzą dzać wła sną fir mą, 

– Bi blio te ka, zaj mu ją ca czte ry pię tra no wo cze -
sne go bu dyn ku, za pew ni ci do stęp do 460 000 
ksią żek i cza so pism, a tak że moż li wość sko rzy -
sta nia z kom pu te ra w ka bi nie do ci chej pra cy. 
ZDARZENIA 
Z na sze go kam pu su w każ dy dłu gi week end 

ma jo wy star tu je AutoStop Ra ce, naj więk szy 
na świe cie wy ścig au to sto po wy, wy my ślo ny i or -
ga ni zo wa ny przez stu den tów UEW.  

To u nas pod czas Eko no ma liów ba wi się ca ły 
mło dy Wro cław. Na kam pu sie za grasz w ko szy -
ków kę, po słu chasz kon cer tów i na pew no spo tkasz 
wie lu in spi ru ją cych lu dzi. Wspól nie zor ga ni zu je my 
do rocz ny Bal Uni wer sy te tu Eko no micz ne go i kul -
to wy pro jekt Adap ciak, czy li obóz ada pta cyj ny dla 
no wo przy ję tych.  

Uczelnia Z KLIMATEM 
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CZY WIESZ, ŻE: 
• Na da chu aka de mi ka o po wierzch ni 200m2 za in sta lo wa -

no 117 no wych pa ne li fo to wol ta icz nych. 
• Ma my już 2 źró deł ka wo dy pit nej – dzię ki po ideł kom 

na te re nie uczel ni na wy sy pi ska nie tra fia na wet 
do 3 000 000 bu te lek rocz nie! 

• Za in sta lo wa li śmy wła sny czuj nik ja ko ści po wie trza, ak -
tu al ny od czyt spraw dzisz na na szej stro nie in ter ne to wej. 

• Po nad 100 drzew ro sną cych na kam pu sie UEW co ro -
ku fil tru je oko ło 2,8 t za nie czysz czeń, za stę pu jąc 500 
kli ma ty za to rów – to dzię ki nim la tem na kam pu sie jest 
przy jem nie. 

• Na te re nie uczel ni po sta wi li śmy 4 ho te le dla owa dów, 
któ re umiesz czo ne są w po bli żu kwit ną cych ro ślin. Od -
wie dza ją nas mo ty le, pszczo ły, trzmie le, waż ki i bie dron -
ki. Kam pus jest też do mem dla wie wió rek i je ży. 

• Ko cha my zwie rzę ta! Stu den ci UEW stwo rzy li stro nę in -
ter ne to wą, któ ra uła twia pro ces ad op cyj ny ko tów i psów. 

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/
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• Oce na przez ka drę aka de mic ką – licz ba 
wska zań da nej uczel ni w ba da niu an kie to wym 
wśród ka dry aka de mic kiej (pro fe so ro wie bel we -
der scy i dok to rzy ha bi li to wa ni, któ rzy uzy ska li ty -
tuł lub sto pień w ostat nich pię ciu la tach). Nie 
uwzględ nia no gło sów od da nych na uczel nie bę dą -
ce pod sta wo wym miej scem pra cy re spon den ta. 
Ba da nie – prze pro wa dzo ne w ma ju 2021 me to dą 
CAWI, w roz bi ciu na trzy gru py uczel ni (aka de mic -
kie, nie pu blicz ne i pu blicz ne za wo do we) – zre ali -
zo wa ła Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy”. 
Otrzy ma no od po wie dzi od 2317 re spon den tów 
(27 proc. za pro szo nych do ba da nia). Uwzględ nio -
no tak że wy ni ki ba da nia w ub. r., w któ rym uczest -
ni czy ło 1115 osób. (10%) 

 
 
ABSOLWENCI  
NA RYNKU PRACY 22% 
 

• Eko no micz ne lo sy ab sol wen tów – wskaź nik 
od zwier cie dla po zy cję ab sol wen tów da nej 
uczel ni na ryn ku pra cy – we dług ogól no pol skie -
go ba da nia Eko no micz ne Lo sy Ab sol wen tów 
prze pro wa dza ne go przez MNiSW z wy ko rzy -
sta niem da nych ZUS (wy ni ki ba da nia z lat 2015-
2019). Wskaź nik uwzględ nia dwa pa ra me try ba -
da nia: za rob ki ab sol wen tów w od nie sie niu 
do za rob ków w po wie cie za miesz ka nia i za trud -
nial ność ab sol wen tów – mie rzo ną ry zy kiem 
bez ro bo cia na tle sto py bez ro bo cia w po wie cie 
za miesz ka nia, a tak że wpro wa dza ko ry gu ją cy 
wskaź nik pro cen tu ab sol wen tów ob ję tych sys -
te mem ELA (czy li za re je stro wa nych w ZUS), co 
jest istot ne ze wzglę du na cha rak ter ryn ku ab -
sol wen ta w róż nych dzie dzi nach. Da ne 
uwzględ nia ją sy tu acje w pierw szym ro ku po za -
koń cze niu stu diów. (22%) 

 
 
SIŁA NAUKOWA 30% 
 

• Oce na pa ra me trycz na – su ma wa żo nych 
ocen pa ra me trycz nych nada nych po szcze gól -
nym jed nost kom uczel ni pod czas ostat niej pa -
ra me try za cji prze pro wa dza nej przez KEJN (li -

Ran king Uczel ni Nie pu blicz nych Per spek ty wy 2021 uwzględ nia szko ły wyż sze, któ re po -
sia da ją upraw nie nia do pro wa dze nia stu diów co naj mniej II stop nia lub jed no li tych ma gi ster -
skich, mia ły mi ni mum dwa rocz ni ki ab sol wen tów, wzię ły udział w ba da niu an kie to wym oraz 
łącz nie stu diu je w nich mi ni mum 200 stu den tów stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych. 

czo na jak współ czyn nik Yi w al go ryt mie do ta -
cji). Źró dło: da ne KEJN i POL-on. (8%) 

• Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne – li czo ne ja ko su -
ma upraw nień ha bi li ta cyj nych po sia da nych 
przez uczel nię. Źró dło: POL-on. (7%) 

• Upraw nie nia dok tor skie – li czo ne ja ko su ma 
upraw nień dok tor skich po sia da nych przez 
uczel nię. Źró dło: POL-on. (6%) 

• Na sy ce nie ka dry oso ba mi o naj wyż szych 
kwa li fi ka cjach – wskaź nik zde fi nio wa ny ja ko 
licz ba wy so ko kwa li fi ko wa nej ka dry aka de mic -
kiej na uczel ni (pra cow ni cy ba daw czy i ba daw -
czo -dy dak tycz ni za stop niem dr hab. lub ty tu -
łem prof.) w od nie sie niu do ogól nej licz by ka dry 
aka de mic kiej uczel ni. Źró dło: POL-on. (5%) 

• Roz wój ka dry wła snej – wskaź nik zde fi nio -
wa ny ja ko licz ba ty tu łów i stop ni na uko wych 
uzy ska nych przez pra cow ni ków uczel ni w la -
tach 2019 i 2020 (prof. z wa gą 2,0, dr hab. z wa -
gą 1,5 oraz dr z wa gą 1,0) w sto sun ku do prof., 
dr hab. i dr za trud nio nych w uczel ni na eta cie. 
Źró dło: POL-on. (4%)  

 
 

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 18% 
 

• Do stęp ność ka dry dla stu den tów – licz ba 
na uczy cie li aka de mic kich za trud nio nych na eta -
cie (mgr z wa gą rów ną 1,0; dr z wa gą rów -
ną 1,4; dr hab. z wa gą 1,7 oraz prof. z wa gą 2,0) 
w sto sun ku do licz by stu den tów tzw. prze li cze -
nio wych (stu den ci stu diów sta cjo nar nych 
uwzględ nie ni z wa gą 1,0; stu den ci stu diów nie -
sta cjo nar nych z wa gą 0,6). Źró dło: POL-on. 
(10%) 

• Akre dy ta cje – licz ba po sia da nych przez uczel -
nię ak tu al nych akre dy ta cji i cer ty fi ka tów mię -
dzy na ro do wych oraz akre dy ta cji PKA z oce ną 
wy róż nia ją cą. Źró dło: PKA (5%) 

• Róż no rod ność ofer ty kształ ce nia na stu -
diach ma gi ster skich – su ma pro wa dzo nych 
kie run ków II stop nia i jed no li tych ma gi ster skich 
w sto sun ku do licz by pro wa dzo nych kie run ków 
stu diów I stop nia i jed no li tych ma gi ster skich. 
Źró dło: POL-on. (3%) 

 
 
INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁRACA  
Z GOSPODARKĄ 7% 
 

• Efek tyw ność po zy ski wa nia ze wnętrz nych 
środ ków fi nan so wych – su ma środ ków fi nan -
so wych na ba da nia i roz wój po zy ska nych spo -
za uczel ni w 2020 – w od nie sie niu do łącz nej 
licz by pra cow ni ków ba daw czych i ba daw czo -
-dy dak tycz nych po sia da ją cych ty tuł lub sto pień 
na uko wy. Źró dło: POL-on, an kie ta – da ne z PNT 
S1 (5%) 

• Stu dia po dy plo mo we – licz ba słu cha czy stu -
diów po dy plo mo wych w ro ku aka de mic -
kim 2019/2020. Źró dło: POL-on. (2%) 

 
 

UMIĘDZYNARODOWIENIE 13% 
 

• Pro gra my stu diów w ję zy kach ob cych 
– wskaź nik li czo ny ja ko su ma pro gra mów stu -
diów pro wa dzo nych w ję zy kach ob cych w ro -
ku akad. 2019/20. Źró dło: POL-on. (3%) 

• Stu diu ją cy w ję zy kach ob cych – wskaź nik 
mie rzo ny licz bą stu den tów stu diu ją cych w j. ob -
cych w ro ku akad. 2019/20 w od nie sie niu 
do ogó łu stu den tów. Źró dło: POL-on. (3%) 

• Stu den ci cu dzo ziem cy – licz ba stu den tów 
ob co kra jow ców w pro por cji do ogól nej licz by 
stu den tów. Źró dło: POL-on. (3%) 

• Na uczy cie le aka de mic cy z za gra ni cy – licz -
ba pra cow ni ków aka de mic kich cu dzo ziem ców 
w sto sun ku do ogól nej licz by pra cow ni ków aka -
de mic kich. Źró dło: POL-on. (1%) 

• Wy mia na stu denc ka (wy jaz dy) – licz ba stu den -
tów wy jeż dża ją cych w ra mach wy mia ny za gra -
nicz nej, na co naj mniej 3 mie sią ce, w ostat nim 
spra woz da wa nym ro ku, w pro por cji do ogól nej 
licz by stu den tów. Źró dło: POL-on. (1%) 

• Wy mia na stu denc ka (przy jaz dy) – licz ba stu -
den tów przy jeż dża ją cych w ra mach wy mia ny za -
gra nicz nej, na co naj mniej 3 mie sią ce, w ostat nim 
spra woz da wa nym ro ku, w pro por cji do ogól nej 
licz by stu den tów. Źró dło: POL-on. (1%) 

• Wie lo kul tu ro wość śro do wi ska stu denc kie go 
– licz ba kra jów, z któ rych w ro ku akad. 2019/20 
po cho dzi mi ni mum pię ciu (5) stu den tów cu dzo -
ziem ców. Źró dło: POL-on. (1%) 

Uwaga: Informacje o zmianach w metodologii 2021 znajduje się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl
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22%10%

Najlepsze uczelnie  
niepubliczne 2021

 miejsca w poprzednich latach:

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

ABSOL- 
WENCI  

NA RYNKU 
PRACY  
22%

PRESTIŻ  
10%

20
21

 1       Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie                                                                                                   1             1             1           100,0         100,00        72,80            

 2       SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie                                                        2             2             2             80,7           53,55         64,60            

 3       Akademia WSB                                                                                                                                                        6             6             6             68,5           15,72         71,95            

4=     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie                                                                                                                      3             3             3             65,7           26,68         70,09            

4=     Akademia Finansów i Biznesu Vistula                                                                                                                 5             5             5             65,2           12,01         84,69            

 6       Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych                                                                                      4             4             4             60,3           37,32         74,71            

 7       Collegium Civitas w Warszawie                                                                                                                            8             6             7             59,3           36,47         73,56            

 8       Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula                                                                                                13           13           19            55,9            0,84          57,32            

 9       Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu                                                                                     11           10           11            54,3           18,06         57,90            

10=   Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie                                                                                   6             -            13            51,7            7,04          62,97            

10=   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                                                                                                                 15           14           16            51,6           20,80         70,47            

10=   Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi                                                                                                 10           11            9             50,4            4,40          68,09            

13=   Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej                                                                               13           24           26            50,2            1,85          48,34            

13=   Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu                                                      13           16           35            49,9            3,34          87,29            

15      Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu                                                                                                            12           16           11            49,6            2,37          64,49            

16      Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie                                                    8             8             8             48,0           28,16         48,71            

17=   Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu                                                                                                           26           20           26            44,6            2,54          68,33            

17=   Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy                                                                                         16           16           19            44,4            3,23          58,97            

19=   Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie                                                                                                           -              -              -              43,7            1,14         100,00           

19=   Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej                                                                     13           12           14            43,7            2,31          66,23            

19=   Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy                                                                                                         25           27           32            43,4            3,00          68,82            

22=   Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie                                                                                                       23           20            -              42,1            0,82          76,91            

22=   Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu                                                                                                                  23            -            23            42,1            3,30          78,94            

22=   Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu                                                                                                            26           26           23            41,9           12,50         70,80            

22=   Wyższa Szkoła Bankowa  z siedzibą w Gdańsku                                                                                              20           23           19            41,6            5,30          58,45            

22=   Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu                                                                                                                    31           30           40            41,6            4,09          70,76            

27=   Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa                                                                                           29           15           32            40,9            2,37          61,71            

27=   Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu                                                                              31           24           40            40,4            5,72          44,95            

29=   Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach                                     19            8             9             38,7            6,40          51,26            

29=   Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży                                                                                                                38           35           45            38,4            2,39          70,67            

31=   Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie                                      13           12           17            37,6            0,49          70,53            

31=   Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie                                                                                       26           29           28            37,1            2,50          56,38            

33=   Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach                                                                                                         23           12           28            36,9            7,28          35,06            

33=   Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy                                                                                                            29           27           37            36,8            6,12          64,43            

33=   Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie                                                  37           34           37            36,4            4,40          47,26            

36      Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie                                                                                               26           19           22            36,3            9,71          53,65            

37      Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi                                                                                            26           20           23            34,7            6,97          70,67            

38      Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie                                                                                          38           38           42            33,3            3,62          69,44            

39      Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie                                                                  44           35         50+           31,7            1,04          82,21            

40      Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu                                                                                  46           42           47            30,6            0,70          57,17            

41      Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach                                                                                                             44           30           28            29,9            1,67          52,50            

42      Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku                                                                                         46           41         50+           25,8            0,35          47,56            

43      Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku                                                                                                                   50            -           50+           22,8            0,98          47,66            

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych
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100 punk tów ozna cza wy nik naj lep szy w ra mach da ne go kry te rium. Po zo sta łe wy ni ki są war to ścia mi względ ny mi od nie sio ny mi do naj lep sze go wy ni ku w da nym kry te rium. 
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            90,91       100,00      100,00       86,98       32,48        29,74       100,00     100,00       20,73        66,60        83,33       22,43        22,38        23,35       51,11        51,34        60,03 

           100,00      100,00      100,00       74,99       47,46        23,03        29,41       44,53        43,23        86,15        25,00        9,64         11,69         7,83        46,67         7,05          6,43 

            63,64        33,33        50,00        90,67       62,67        13,80        47,06       36,00        42,95        69,61        75,00       55,05        29,72        22,96       46,67         3,29          6,77 

            77,27        33,33        25,00        52,63       73,17        21,75        20,59       46,15        51,24        33,00        62,50       45,44        39,09        25,07       37,78         7,91         14,45 

            63,64         0,00         50,00        76,57       28,09        15,50        14,71       47,37        38,57         3,23         50,00       89,29        76,97        27,56      100,00        8,77         12,89 

            63,64        33,33        50,00        48,67       56,44        12,47         0,00        34,09        46,92         7,94         25,00       22,85        29,51         6,93        31,11         2,77          3,86 

            63,64         0,00         25,00        50,47       48,24        17,38         2,94        56,25        31,42         7,79        100,00      33,25        38,85        23,85       33,33        11,51        17,46 

            63,64         0,00          0,00         55,73      100,00        7,91          5,88        75,00       100,00        0,25         12,50      100,00      100,00        0,00        31,11        31,23         8,98 

            63,64        33,33        50,00        82,75       40,34        20,20         0,00        52,50        49,76        18,66         8,33        12,96        12,05         9,89        11,11         3,16         11,48 

            63,64         0,00         25,00       100,00      30,53        15,39        11,76       34,09         8,40          3,82         33,33       79,92        54,93        27,56       57,78         0,91          1,15 

            36,36         0,00         25,00        55,51       47,53         8,43         20,59       36,49        66,64       100,00       29,17        4,79          5,33          1,58        35,56         2,24          2,64 

            54,55         0,00         25,00        33,11       32,86        13,04         2,94        31,76        95,13        23,88        62,50       30,94        20,04        14,49       26,67        10,49         2,98 

            36,36         0,00          0,00         81,98       17,30        65,59         0,00        18,75        89,36         0,00          4,17        32,54        53,86       100,00       4,44        100,00       84,32 

            63,64         0,00          0,00         59,21        9,05          8,63          0,00        18,75        32,11         1,65          8,33        17,02        73,48        84,55       20,00         9,74         31,49 

            50,00         0,00         25,00        68,09       39,22        27,79         0,00        53,57        29,45        65,37        37,50       38,14        23,38        25,53        4,44          0,00          0,00 

            45,45        33,33        50,00        53,13       28,66        35,53         0,00        48,21         6,72          5,18         20,83       12,25        35,06         2,85        15,56         3,48          9,62 

            36,36         0,00          0,00         10,30       79,58         9,83          2,94        30,00        64,09         2,66         20,83       16,89        88,27        11,07       13,33        22,37        26,87 

            45,45         0,00          0,00         87,60       21,93        49,82         0,00        40,91        40,28        22,06         0,00         0,00          0,92         33,51        2,22          2,14         23,02 

             0,00          0,00          0,00         39,47       21,01        19,11         0,00        18,75        57,88         2,32          4,17         0,70          0,97          0,00         0,00          0,00         48,65 

            36,36         0,00          0,00         67,67        5,88         72,75         0,00        50,00         2,60          0,00          4,17         0,00          1,22         55,36        0,00          4,72          0,00 

            36,36         0,00          0,00         13,70       18,32        20,36         0,00        36,00        35,41        71,88        33,33       72,75        31,50        14,53       33,33         7,49         26,40 

            50,00         0,00          0,00         63,38       20,94        20,63         0,00        26,79         6,39          9,39         12,50        9,80         18,01         7,38        17,78         0,47          5,32 

            36,36         0,00          0,00         47,37       18,82        12,32         8,82        37,50        50,92         4,61          4,17         1,08         13,59         7,21         4,44          2,10          0,00 

            36,36         0,00         25,00        47,37       28,76         9,15         11,76       39,29         1,43         48,16        16,67        1,08         11,49         6,49        22,22         3,60          2,22 

            50,00         0,00         25,00        69,08       33,98         9,13         11,76       32,14        34,77        22,36         8,33         5,62          6,85         21,09       26,67         1,93          2,87 

            36,36         0,00          0,00         44,69       30,85        10,14         0,00        49,04        40,63        52,23        29,17        7,97          5,46          5,64        24,44         0,67          0,63 

             0,00          0,00          0,00         51,81        4,06         51,08         0,00        75,00         0,00          6,24          8,33        86,27        46,60        63,82        2,22          0,00         35,84 

             0,00          0,00          0,00         40,60       24,34       100,00        8,82        25,00        42,32         4,07          0,00         0,00          6,78          0,00         2,22         54,74       100,00 

            36,36         0,00         25,00        55,08       29,84        30,14         8,82        31,25         1,65         16,98        50,00       11,93         5,36          6,89         4,44          5,62         21,32 

             0,00          0,00          0,00         61,12       17,65        36,65         0,00        37,50        27,16         2,51          0,00         0,00          5,66         29,06        4,44         58,67        37,11 

            36,36         0,00          0,00         27,33       34,60        19,23         0,00        42,86        16,55        10,28         8,33         4,59          8,57          0,00         6,67          4,47         41,47 

            36,36         0,00          0,00         57,07       39,88        21,92         0,00        40,91         2,58          0,35         62,50        4,09         10,96         6,53        13,33         9,04         12,15 

            63,64         0,00          0,00         45,66       32,49        71,00         0,00        37,50        13,36         2,51          0,00         0,00          1,20          1,68         2,22          4,01          0,00 

             0,00          0,00          0,00         67,16       18,98        48,88         0,00        75,00         0,00          1,06          0,00         0,00          0,65          0,00         2,22          0,00          0,00 

             0,00          0,00          0,00         84,04       13,73        13,91         0,00        42,86         0,00          0,00         29,17       88,46        83,87        14,09       37,78         8,59         56,29 

            36,36         0,00          0,00         63,67       35,29        15,37         0,00        50,00         0,60         16,17        16,67       28,15        14,71        15,66       22,22         0,82          0,69 

             0,00          0,00         25,00        26,14       23,64        19,38         0,00        23,08         0,00         46,61         8,33         5,50          9,95          5,92        26,67         0,00          0,00 

             0,00          0,00          0,00         22,20       19,61        26,27         0,00         9,38         39,72         8,45          8,33         7,42         12,66         9,12         8,89          0,00          0,00 

             0,00          0,00          0,00          0,00         0,00         10,24         0,00        75,00        15,86         1,08          0,00         0,00          4,86          0,00         4,44          0,00          0,00 

             0,00          0,00          0,00         43,06        0,00         15,07         0,00        75,00         0,00          0,00          0,00         0,00         95,29         0,00         4,44         23,95         0,00 

             0,00          0,00          0,00         35,27       13,24        17,97         0,00        42,19         0,00          4,98         29,17       64,86        37,66        25,83        2,22          1,73          0,00 

             0,00          0,00          0,00         29,61       19,61        15,29         0,00        75,00         0,00          0,00          4,17         0,66         43,07        28,18        6,67          0,00          0,00 

             0,00          0,00          0,00         13,53       34,48        13,55         0,00        56,25         2,37          2,69          4,17         0,95          3,10          0,00         4,44          3,08          1,95

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych


Mię dzy in ny mi dla te go pra co daw cy, py ta ni 
w 2021 r. przez „My Com pa ny”, orze kli, że 
Aka de mia Le ona Koź miń skie go to Mar ka God -
na Za ufa nia, zde cy do wa nie wy prze dza ją ca 
w tym ze sta wie niu wszyst kie in ne uczel nie. 

W swo ją stra te gię ALK wpi sa ła Ce le Zrów -
no wa żo ne go Roz wo ju i prze strze ga ich w co -
dzien nej prak ty ce, pre fe ru jąc roz wią za nia przy -
ja zne dla śro do wi ska i dla lu dzi. Jest tu m.in. sta cja 
ła do wa nia po jaz dów elek trycz nych, dys try bu to -
ry z fi tro wa ną wo dą do pi cia, a na wet pa sie ka. 
Uczel nia za pew nia stu den tom do raź ne wspar cie 
psy cho lo gicz ne, w cza sie pan de mii wdro ży ła roz -
wią za nia słu żą ce za cho wa niu bez pie czeń stwa, 
włącz nie z au to ma tycz nym po mia rem tem pe ra -
tu ry we wszystkich wej ściach na uczel nię. 

W dy dak ty ce sto su je no wo cze sne roz wią za nia 
tech no lo gicz ne. Są tu sa le mul ti me dial ne, któ re 
umoż li wia ją re ali zo wa nie blen ded le ar nin gu. 
Więk szość roz wią zań in for ma tycz nych do stęp -
nych jest w chmu rze, dzię ki te mu pro ces zdal ne -

go kształ ce nia wy mu szo ny pan de mią od pierw -
sze go dnia izo la cji prze bie gał bez  
za kłó ceń. To tak że za słu ga ka dry dy dak tycz nej 
o du żych osią gnię ciach na uko wych i wiel kim  
au to ry te cie, ale przede wszyst kim otwar tej 
na no we tech no lo gie. Stu dent, wcho dząc w to 
śro do wi sko, mo że być pe wien, że pod wzglę dem 
no wo cze snych roz wią zań in for ma tycz nych jest 
w czo łów ce. Ma do dys po zy cji za ję cia z wy ko rzy -
sta niem VR, po zna je za sto so wa nia sztucz nej in -
te li gen cji w biz ne sie, a tak że naj now sze roz wią -
za nia z ob sza ru ana li ty ki big da ta. Może korzystać 
z La bo ra to rium Blo om ber ga i sa l hy bry do -
wych Hu awei i Lo gi te cha. To wszyst ko to wa -
rzy szy bar dzo so lid nej edu ka cji po zwa la ją cej zdo -
być wy kształ ce nie na naj wyż szym eu ro pej skim 
po zio mie, po twier dzo nym mię dzy na ro do wy mi 
akre dy ta cja mi AACSB, EQUIS, AMBA. 

Ofer ta edu ka cyj na i wy so ka po zy cja uczel ni 
w ran kin gach mię dzy na ro do wych „Fi nan cial 
Ti mes” przy cią ga ją licz nych cu dzo ziem ców.  

AB SOL WEN CI KOŹ MIŃ SKIE GO PRA CU JĄ JA KO ME NE DŻE RO WIE, FI NAN SI ŚCI I PRAW NI CY. PRO WA DZĄ  
WŁA SNE FIR MY, STAR TU PY, FUN DA CJE W KRA JU I ZA GRA NI CĄ. NIE ZA LEŻ NIE OD TE GO, CZY SĄ LI DE RA MI 
U SZCZY TU KA RIE RY, FA CHOW CA MI W KOR PO RA CJACH CZY WO LON TA RIU SZA MI, ŁĄ CZY ICH JED NO  
– ZMIE NIA JĄ ŚWIAT NA LEP SZY Z PEŁ NYM ZA AN GA ŻO WA NIEM, KRE ATYW NO ŚCIĄ I ETYCZ NĄ PO STA WĄ.

UCZELNIA DLA TYCH, CO ZMIENIAJĄ ŚWIAT

KONTAKT: 
ul. Jagiellońska 57/59 

03-301 Warszawa 
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75 

e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl 
www.facebook.com/kozminski 
www.twitter.com/kozminskiuni

• W TOP 3 UCZELNI 
EKONOMICZNYCH W POLSCE 

• NAJLEPSZA UCZEL NIA  
NIE PU BLICZ NA

Akademia 
Leona 

Koźmińskiego

Tu moż na stu dio wać za rów no po pol sku, jak 
i w ję zy ku an giel skim. Stu den ci i stu dent ki Koź -
miń skie go sta no wią róż no rod ną kul tu ro wo, ale 
zgra ną i wspie ra ją cą się wza jem nie gru pę. Wie -
lu ab sol wen tów po wra ca na uczel nię, by kon -
ty nu ować na ukę na stu diach ma gi ster skich, 
w szko le dok tor skiej, ukoń czyć pre sti żo we 
MBA dla ka dry za rzą dza ją cej lub pod jąć stu dia 
po dy plo mo we.  

Uczest ni czą też w spo tka niach or ga ni zo wa -
nych przez Klub Ab sol wen ta, łą czą cych cie ka we 
wy kła dy z ży ciem to wa rzy skim lub wy zwa nia mi 
spor to wy mi. Sport i roz ryw ka to wa rzy szą ży ciu 
aka de mic kie mu od roz po czę cia na uki, tak sa mo 
jak wy jaz dy na wy mia nę mię dzy na ro do wą. 

Koź miń ski to ra dość ze stu dio wa nia, miej sce 
na roz wi ja nie wła snych za in te re so wań i am bi cji, 
uczel nia, w któ rej li czy się do bro stu den tów i ich 
per spek ty wy, tro ska o in nych, po sza no wa nie 
róż no rod no ści i nie od par ta po trze ba kre owa nia 
lep sze go świa ta. 

CZY WIESZ, ŻE... 
• Koź miń ski od po nad 10 lat jest w TOP 3 pol skich 

uczel ni eko no micz nych w Pol sce w ran kin gu „Per spek -
tyw”. Po nad to nie prze rwa nie od 22 lat zwy cię ża 
w ran kin gu uczel ni nie pu blicz nych. 

• Każ dy stu dent Koź miń skie go mo że wy je chać na wy -
mia nę mię dzy na ro do wą. Do wy bo ru jest po nad 200 
uczel ni na 6 kon ty nen tach. 

• Mo żesz tu wy brać stu dia pro wa dzo ne wspól nie  
z za gra nicz ny mi uczel nia mi part ner ski mi z Wiel kiej 
Bry ta nii, Fran cji, Por tu ga lii, Ir lan dii, Nie miec, Hon -
kon gu i Bra zy lii i uzy skać rów no cze śnie dwa  
dy plo my. 

• Uczel nia pro wa dzi stu dia na po zio mie li cen cjac kim, 
ma gi ster skim i dok tor skim (ma wła sną szko łę dok tor -
ską) oraz stu dia po dy plo mo we i MBA. 

• Co ro ku wpro wa dza ne są no we pro gra my stu diów 
od po wia da ją ce po trze bom ryn ku, np. Di gi tal So cie ty 
and New Me dia, Ma na ge ment and Ar ti fi cial In tel li gen -
ce, pra wo w za rzą dza niu biz ne sem, eko no mia zmian 
kli ma tycz nych. 

• To je dy na uczel nia w Pol sce, któ ra po sia da trzy naj waż -
niej sze akre dy ta cje przy zna wa ne naj lep szym szko łom 
biz ne su na świe cie: AACSB, EQUIS i AMBA. 
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Wspar cie men to rów już od pierw sze go se me -
stru stu diów, sty pen dia dla ma tu rzy stów i stu -
den tów, moż li wo ści roz wo ju w ko łach na uko -
wych, aka de mic kim związ ku spor to wym 
i sa mo rzą dzie stu denc kim, do dat ko we cer ty fi ko -
wa ne szko le nia, moż li wość udzia łu w mię dzy na -
ro do wych kon kur sach, wir tu al ne la bo ra to ria 
i no wo cze sne, prak tycz ne kształ ce nie, hy bry do -
wy mo del kształ ce nia, uwzględ nia ją cy edu ka cję 
on li ne oraz za ję cia sta cjo nar ne, a tak że …. do -
bra at mos fe ra stu dio wa nia, re ali zo wa nia pa sji 
i speł nia nia ma rzeń – to wszyst ko cze ka na stu -
den tów, któ rzy od paź dzier ni ka 2021 r. po dej mą 
kształ ce nie w Aka de mii WSB – uczel ni, w któ rej 
cen trum wszel kich dzia łań jest czło wiek.  

 
PRAK TYCZ NE ME TO DY KSZTAŁ CE NIA  

Aka de mia WSB sta wia na in no wa cje, dla te go 
wdra ża no wo cze sne me to dy dy dak tycz ne, tj. 

pro blem ba sed le ar ning, pro blem so lving, de sign 
thin king oraz tu to ring aka de mic ki. Stu den ci Aka -
de mii WSB wy jeż dża ją na naj więk sze tar gi bran -
żo we czy za gra nicz ne wi zy ty stu dyj ne, np. 
do cen trum lo gi stycz ne go w We ro nie czy por tu 
mor skie go w Ham bur gu. W ra mach pro jek tów 
mię dzy na ro do wych, re ali zo wa nych we współ -
pra cy z uczel nia mi za gra nicz ny mi, np. z Włoch, 
Hisz pa nii, An glii, Ho lan dii, Chin, a tak że z fab 
lab’ami (miej sca mi fa bry ka cji i kre atyw ne go my -
śle nia, pro jek to wa nia i in ży nie rii) stu den ci ma ją 
oka zję two rzyć wie le in no wa cyj nych pro duk -
tów, np. pro to ty py in te li gent nych ubrań. Uczel -
nia pro mu je in no wa cyj ne spe cjal no ści stu diów, 
któ re od po wia da ją na po trze by pra co daw ców 
oraz przy go to wu ją do za wo dów, któ re po ja wią 
się w przy szło ści, np. In ży nier opty ma li za cji i sy -
mu la cji, In te li gent ne sys te my prze twa rza nia da -
nych i Da ta Scien ce, Clo ud Com pu ting czy Ana -

3. MIEJSCE W POLSCE W PRESTIŻOWYM RANKINGU PERSPEKTYWY 2021- RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 
(AWANS Z POZYCJI 6. NA 3.). AKADEMIA WSB JEST JEDYNĄ UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ SPOZA WARSZAWY, 
KTÓRA UZYSKAŁA TAK WYSOKĄ POZYCJĘ W ZESTAWIENIU.

Akademia  
WSB

KONTAKT: 
ul. Cieplaka 1c 

41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel. 32 295 93 00 

e-mail: info@wsb.edu.pl 
 

facebook.com/wsb.dg 
Instagram: akademia.wsb 

wsb.edu.pl

li tyk da nych biz ne so wych. Po nad to w Aka de mii 
WSB od lat pro wa dzo ny jest pro gram „3 dni stu -
diu jesz, 2 dni pra cu jesz”, któ ry po zwa la na zdo -
by wa nie do świad cze nia za wo do we go już 
od pierw sze go se me stru stu diów sta cjo nar nych.  

 
LI DER UMIĘ DZY NA RO DO WIE NIA  

Mul ti kul tu ro wa spo łecz ność aka de mic ka, 
moż li wość stu dio wa nia w jed nej z bli sko 180 
part ner skich uczel ni za gra nicz nych, m.in. w Bel -
gii, Niem czech, Hisz pa nii czy Nor we gii, bli -
sko 300 part ne rów mię dzy na ro do wych, wy kła -
dow cy z naj lep szych uczel ni za gra nicz nych, 
pro gra my stu diów w ję zy ku an giel skim lub ro syj -
skim, a tak że hy bry do wy mo del kształ ce nia, 
uwzględ nia ją cy edu ka cję on li ne oraz za ję cia sta -
cjo nar ne – to wszyst ko cze ka na stu den tów, któ -
rzy po dej mą kształ ce nie w Aka de mii WSB 
od paź dzier ni ka 2021 r.  

STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ 
      wybierz Uczelnię akademicką 
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CZY WIESZ, ŻE...  
• W mu rach Aka de mii WSB oraz w Wy dzia łach Za -

miej sco wych kształ ci się bli sko 2000 stu den tów za -
gra nicz nych z 50 kra jów świa ta, a spo rą część ka dry 
sta no wią wy kła dow cy za gra nicz ni. 

• Stu den ci, po dej mu jąc kształ ce nie w Aka de mii WSB, 
ma ją uni kal ną moż li wość uzy ska nia dy plo mu za gra -
nicz nych uczel ni part ner skich, w tym We bster Uni -
ver si ty czy Ural Fe de ral Uni ver si ty. 

• Ofe ru je my po nad 10 pro gra mów stu diów w ję zy ku 
an giel skim (stu dia in ży nier skie, li cen cjac kie, ma gi ster -
skie i dok to ranc kie), w tym: Ga me and In te rac ti ve 
Gra phic De sign, In ter na tio nal Bu si ness, Da ta Scien -
ce, Pro ject Ma na ge ment. 

• W ro ku aka de mic kim 2020/2021 ze sty pen diów 
AWSB sko rzy sta ło pra wie 2,5tyś. osób, a su ma wy -
pła co nych pie nię dzy wy nio sła pra wie 7 mln zło tych. 

• W czo łów ce naj now sze go Ran kin gu Szkół Wyż szych 

Per spek ty wy 2021 zna la zło się pięć kie run ków 
kształ ce nia re ali zo wa nych w Aka de mii WSB  

   w tym: Kie run ki o bez pie czeń stwie, In for ma ty ka, Za -
rzą dza nie, Pe da go gi ka oraz Trans port. 

• W ran kin gu Uczel ni Nie pu blicz nych, spo śród bli -
sko 400 uczel ni z ca łej Pol ski, Aka de mia WSB zna la -
zła się na po dium – zdo by wa jąc 3 miej sce. 

• Aka de mia WSB to 4. naj bar dziej umię dzy na ro do wio -
na uczel nia w Pol sce (wg. Ran kin gu Per spek tyw). 

 Justyna Haberka - Studentka Psychologii w biznesie, Miss Małopolski 2020

https://wsb.edu.pl/


Uczel nia Ła zar skie go to już pra wie 30 lat 
do świad cze nia w edu ka cji. Trzy pręż nie dzia -
ła ją ce wy dzia ły UŁa – Wy dział Me dycz ny, 
Pra wa i Ad mi ni stra cji, Eko no mii i Za rzą -
dza nia – sys te ma tycz nie roz bu do wu ją ofer tę 
edu ka cyj ną oraz pro po nu ją atrak cyj ne ścież ki 
roz wo ju ka rie ry oso bom wcho dzą cym na ry -
nek pra cy. 

 
WYDZIAŁ MEDYCZNY 

UŁa już od po nad 4 lat kształ ci le ka rzy 
w opar ciu o naj lep sze do świad cze nia na ucza -
nia me dy cy ny w Pol sce. Od po wia da jąc 
na wzra sta ją ce za po trze bo wa nie w sek to rze 
ochro ny zdro wia, ofer ta wy dzia łu zo sta ła po -
sze rzo na o no wy kie ru nek – pie lę gniar stwo. 

Za ję cia na Wy dzia le Me dycz nym pro wa dzo -
ne są w ma łych gru pach z wy ko rzy sta niem naj -
now szych ma te ria łów edu ka cyj nych i roz wią zań 
tech no lo gicz nych, co umoż li wia mak sy mal ny 
roz wój in dy wi du al nych umie jęt no ści.  

De cy zją Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej 
kie ru nek le kar ski UŁa ja ko je den z nie wie lu 
w Pol sce uzy skał oce nę wy róż nia ją cą w kry te -
rium opie ki nad stu den ta mi oraz wspar cia 
w pro ce sie ucze nia się.  

 
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

Wy bie ra jąc stu dia praw ni cze na Uczel ni Ła -
zar skie go, do łą czasz do gro na stu den tów jed ne -
go z naj lep szych wy dzia łów pra wa w kra ju.  

Dzię ki funk cjo nu ją cej przy wy dzia le Ra dzie 
Eks per tów ma my pew ność, że stu den ci uczą 
się te go, co rze czy wi ście wy ko rzy sta ją w przy -
szłej pra cy za wo do wej. Re no mę wy dzia ło wi 
przy nio sły in no wa cyj ne ba da nia, ka dra na uko -
wa i wpro wa dza nie do pro gra mu no wo cze -
snych kie run ków do sto so wa nych do po trzeb 
ryn ku, tj. pra wo w biz ne sie, pra wo w sa mo rzą -
dzie te ry to rial nym oraz spe cjal no ści m.in. ad -
mi ni stro wa nie nie ru cho mo ścia mi oraz obiek ta -
mi spor to wy mi. Wy dział ofe ru je tak że 

DZIĘ KI IN DY WI DU ALI ZA CJI PRO CE SU NA UCZA NIA STU DENT UCZEL NI ŁA ZAR SKIE GO JEST ZA WSZE W CEN -
TRUM UWA GI. NO WO CZE SNE KIE RUN KI I SPE CJA LI ZA CJE TO GWA RAN CJA SUK CE SU AB SOL WEN TÓW,  
KTÓ RZY SĄ PRZY GO TO WA NI DO FUNK CJO NO WA NIA W DY NA MICZ NIE ZMIE NIA JĄ CEJ SIĘ RZE CZY WI STO ŚCI. 

KON TAKT: 
Ul. Świe ra dow ska 43, 02-662 War sza wa 

Tel.: 22 543 55 01, +48 513 037 680 
re kru ta cja@la zar ski.edu.pl 

 
 
 

• LIDER RANKINGÓW  
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 

• CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH 
• LOTNICZE CENTRUM SYMULATOROWE 
• ANGLOJĘZYCZNE STUDIA KOŃCZĄCE 

SIĘ UZYSKANIEM DWÓCH DYPLOMÓW 

rekrutacja.lazarski.pl

uni ka to we w ska li ca łe go kra ju stu dia na kie -
run ku pra wo lot ni cze z pi lo ta żem.  

 
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA 

Na WEiZ sta wia my przede wszyst kim 
na prak ty kę i współ pra cę z biz ne sem. Uczy my, 
wy ko rzy stu jąc ca se stu dies, gry stra te gicz ne 
i ana li zę au ten tycz nych przy pad ków. Wy dział 
Eko no mii i Za rzą dza nia ja ko je dy ny w Pol sce 
pro wa dzi an glo ję zycz ne stu dia w peł ni wa li do -
wa ne przez pre sti żo wy Co ven try Uni ver si ty, 
po któ rych ab sol wen ci uzy sku ją dwa dy plo my 
– pol ski oraz bry tyj ski.  

Wy dział ofe ru je wie le in no wa cyj nych ście żek 
kształ ce nia m.in. spe cjal ność za rzą dza nie 
w bran ży gier wi deo, któ rej ukoń cze nie za -
pew ni stu den tom wie dzę i do świad cze nie po -
trzeb ne do spraw ne go po ru sza nia się w tej 
bran ży oraz umie jęt no ści po trzeb ne do peł nie -
nia sze re gu waż nych funk cji w fir mach ga min -
go wych. 

WYCHODZIMY NAPRZECIW ZMIANOM

CZY WIESZ, ŻE: 
• Ma skot ką UŁa jest Ryś Ry szard. „Ryś” to pseu do nim 

po wstań czy Ry szar da Ła zar skie go, za ło ży cie la Uczel -
ni, żoł nie rza AK, uczest ni ka Po wsta nia War szaw skie go. 

• Po sia da my no wo cze sne Cen trum Sy mu la cji Me dycz -
nych, w któ rym przy szli le ka rze i pie lę gnia rze do sko na -
lą swo je umie jęt no ści w wa run kach mak sy mal nie zbli żo -

nych do rze czy wi stych (am bu lans, blok ope ra cyj ny, sa la 
in ten syw nej te ra pii itp.). 

• Na kam pu sie znaj du je się Lot ni cze Cen trum Sy mu la -
to ro we dzia ła ją ce we współ pra cy z Gol dwings Fli ght 
Aca de my. Sy mu la to ry od wzo ro wu ją praw dzi we sa mo -
lo ty w ska li 1: 1 łącz nie z za cho wa niem dźwię ków, któ -
re sły szy pi lot.  

• Nasz kam pus znaj du je bli sko sta cji me tra. Stu den ci  
ma ją do dys po zy cji no wo cze sne sa le, stre fy re lak su,  
si łow nię, sto łów kę, ka wiar nie oraz 240 miejsc par -
kin go wych. 

• UŁa od po nad 20 lat jest w czo łów ce Ran kin gu Naj lep -
szych Uczel ni Nie pu blicz nych „Per spek tyw”, a Wy dział 
Pra wa i Ad mi ni stra cji obro nił po zy cję li de ra Ran kin gu 
„Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej” aż 13 ra zy. 
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z akre dy ta cją ACCA za jęły trze cie miej sce.  
Po dob nie Eko no mia oraz Fi lo lo gia an giel ska.  

 
Spe cja li za cje na mia rę  
przy szłych po trzeb 

Pro gra my stu diów w Vi stu li są wy jat ̨ko we. 
W od po wie dzi na po trze by ryn ku pra cy uczel nia 
uru cha mia no we spe cjal ności m.in. w dzie dzi nie 
cy ber bez pie czeń stwa, zie lo nej go spo dar ki, biz -
ne su e -com mer ce, sztucz nej in te li gen cji czy in ży -
nie rii two rze nia gier kom pu te ro wych. Prak tycz -
na wie dza i kom pe ten cje w tych ob sza rach 
gwa ran tu ją ab sol wen tom prze wa gę nad in ny mi 
i za wo do wy suk ces. Spe cja li ści w tych ob sza rach 
są dziś nie zwy kle po żą da ni i do sko na le wy na gra -
dza ni.  

 
Stu dia on li ne – ela stycz noś�ć i wy go da  

Vi stu la jest li de rem w za kre sie pro fe sjo nal nie 
przy go to wa nych stu diów on li ne, które gwa ran -
tu ją bez pie czeństwo i wy go dę. In sty tu cja ma 
w tym ob sza rze wie lo let nie doświad cze nie. Po -
sia da wła sną plat for mę e -le ar nin go wą i go to we 
ma te ria ły mul ti me dial ne, sta le szko li ka drę i in -
ten syw nie pra cu je nad me to dy ką na ucza nia 
na od le głość. 

su je się także na pierw szym miej scu wśród uczel -
ni nie pu blicz nych i czwar tym wśród wszyst kich 
pol skich uczel ni w ka te go rii Ab sol went na ryn ku 
pra cy. Uczel nia zna la zła się za raz za SGH, War -
szaw skim Uni wer sy te tem Me dycz nym i Po li tech -
ni ką War szaw ską. To do sko na ły wy nik, który 
wska zu je, że ab sol wen ci uczel ni ra dzą so bie do -
sko na le i świet nie za ra bia ją. Świad czy też o si le 
i ener gii Vi stu li, w której znaj dziesz bo ga tą ofer -
tę stu diów li cen cjac kich, inżynier skich i ma gi ster -
skich po pol sku i an giel sku, w try bie sta cjo nar nym 
i nie sta cjo nar nym oraz on li ne. W ran kin gu Per -
spek tyw Sto sun ki między na ro do we i Po li to lo gia 
pro wa dzo ne przez AFiB Vi stu la zy ska ły naj -
wyższe no ty wśród uczel ni nie pu blicz nych ofe ru -
jących ta kie stu dia. Fi nan se i ra chun ko wość 

CZY WIESZ, ŻE...  
• Vi stu la to uczel nia przy ja zna i do stępna dla każde go.  
• W Ran kin gu Szkół Wyższych Per spek ty wy 2021 zaj -

mu je my 4. miej sce wśród naj lep szych uczel ni nie pu -
blicz nych.  

• Kształ ci my stu den tów ze 100 kra jów.  
• Nasz Dział Ka rier i Prak tyk za dba o two ją przy szłość, 

po może ci na wiązać kon tak ty ze świa tem biz ne su 
jesz cze w trak cie stu diów.  

• W uczel ni dzia ła Kla sa Kon fu cjańska – na uczysz się 
chińskie go i opa nu jesz chińską sztu kę wal ki – wu shu.  

• Uczel nia mieści się tuż przy sta cji me tra Sto kło sy 
w War sza wie.  

• Dzia ła my w gru pie, w której skład wcho dzą: Akademia 
Finansów i Biznesu Vistula, Szko ła Główna Tu ry sty ki 
i Ho te lar stwa Vi stu la, Wyższa Szko ła Han dlo wa we 
Wro cła wiu oraz Olsz tyńska Szko ła Wyższa. 

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, TO PRESTIŻ, INNOWACYJNY MODEL KSZTAŁCENIA, WYSOKI POZIOM, 
ORIENTACJA NA PRAKTYKĘ I WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU STUDIÓW ONLINE. 
W BEZPIECZNYCH WARUNKACH DAMY CI TAKĄ WIEDZĘ, JAKA JEST CI NAPRAWDĘ POTRZEBNA I KWALIFIKACJE, 
JAKICH NAPRAWDĘ POSZUKUJĄ PRACODAWCY. PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PRZYSZŁOŚCI. 

Aka de mia Fi nan sów i Biz ne su Vi stu la to naj -
star sza z dzia ła jących nie pu blicz nych uczel ni 
w Pol sce. Jest między na ro do wą szko łą biz ne su, 
która kształ ci li de rów spo łecz nych. Od 2019 r. jej 
fi lią jest Aka de mia im. A. Gieysz to ra w Puł tu sku.  

Mi sją Vi stu li jest jak naj le piej przy go to wać ab -
sol wen tów do przy szłej ka rie ry. Ja ko jed na z nie -
wie lu pol skich uczel ni ma pe łen za kres akre dy ta -
cji ACCA oraz PMI Glo bal Ac cre di ta tion Cen ter 
for Pro ject Ma na ge ment Edu ca tion Pro grams 
(GAC).  

 
Vi stu la w czo łówce  
Ran kin gu Per spek ty wy 2021  

W Ran kin gu Uczel ni Nie pu blicz nych Per spek -
ty wy 2021 AFiB Vi stu la zaj mu je 4. miej sce. Pla -
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AKADEMIA  
FINANSÓW I BIZNESU    VISTULA

KONTAKT: 
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 

(150 m od stacji Metro Stokłosy) 
Dział Rekrutacji, pok. 28 (parter) 

tel. 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl 

• LICZBA KIERUNKÓW 
 STUDIÓW: 23

Uczelnia   
    GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI

vistula.edu.pl

https://www.vistula.edu.pl/
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W WSEiZ pro wa dzi my 11 kie run ków stu diów: 
Ar chi tek tu ra (I° i II°), Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu 
(I° i II°), Ar chi tek tu ra Wnętrz (I° i II°), Bu dow -
nic two (I° i II°), Wzor nic two (I°), Ochro na Śro -
do wi ska (I° i II°), Zdro wie Pu blicz ne (I°), Za rzą -
dza nie (I°) Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro duk cji 
(I° i II°), Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn (I°) oraz 
In for ma ty ka (I°). No wo ścią w ofer cie edu ka cyj -
nej WSEiZ są stu dia dru gie go stop nia na kie run -
kach Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu i Bu dow nic two 
oraz stu dia po dy plo mo we Aran ża cja Wnętrz. 

Stu den ci ma ją moż li wość zdo by cia ty tu łu:  
in ży nie ra, in ży nie ra ar chi tek ta, li cen cja ta, 
a tak że na sze ściu kie run kach stu diów – ma gi -
stra in ży nie ra, lub ma gi stra. 

W ce lu ści słe go po wią za nia pro gra mów 
studiów ze zmie nia ją cym się ryn kiem pra -
cy, in ten syw nie współ pra cu je my z oto cze niem 
go spo dar czym, pro wa dzi my ba da nia wska zu ją -
ce na ocze ki wa nia pra co daw ców, mo ni to ru je my 
lo sy za wo do we ab sol wen tów oraz or ga ni zu je my 
Tar gi Pra cy.  

Przed sta wi cie li pra co daw ców – prak ty ków 
biz ne su, ar chi tek tów, ka drę za rzą dza ją cą 
re no mo wa nych firm za pra sza my tak że na spo -
tka nia, wy kła dy i warsz ta ty, na któ rych  
prze ka zu ją stu den tom swo je do świad cze nia  
za wo do we. 

Dys po nu je my wła sną, usy tu owa ną w cen trum 
War sza wy ba zą dy dak tycz no -ad mi ni stra cyj ną, 
w któ rej znaj du ją się pro fe sjo nal nie wy po sa żo -
ne, spe cja li stycz ne pra cow nie i la bo ra to ria.  

W no wo cze śnie za adap to wa nym bu dyn ku 
przy ul. Ol szew skiej 12 znaj du je się sie dzi ba 
Uczel ni wraz z ad mi ni stra cją, któ ra ra zem 
z miesz czą cym się w po bli żu kom plek sem bu -
dyn ków przy ul. Rej ta na 16 two rzy cen trum dy -
dak tycz no -ad mi ni stra cyj ne WSEiZ. Część za jęć 
prak tycz nych od by wa się rów nież w Te re no wej 
Sta cji Ochro ny Przy ro dy i Kra jo bra zu. 

W WSEiZ sta wia my nie tyl ko na wie dzę, ale 
kreu je my zo rien to wa nych na roz wój przed -
się bior czych, kom pe tent nych lu dzi z pa sją! 

Wy dział Ar chi tek tu ry WSEiZ – ja ko je dy ny 
na uczel ni nie pu blicz nej w War sza wie i je -
den z kil ku w Pol sce – uzy skał upraw nie nia 
do pro wa dze nia stu diów II stop nia na kie run ku 
Ar chi tek tu ra.  

Ab sol wen ci koń czą więc stu dia z ty tu łem 
ma gi stra in ży nie ra ar chi tek ta, nie zbęd nym 
do zdo by cia peł nych upraw nień ar chi tek to nicz -
nych nie tyl ko w Pol sce, ale tak że w kra jach 
Unii Eu ro pej skiej!  

Nasz Wy dział Ar chi tek tu ry jest też, ja ko 
je dy ny wśród uczel ni nie pu blicz nych, lau re -
atem pre sti żo wej na gro dy „Top 10 for the 
Fu tu re Wy dzia łów Ar chi tek tu ry i Wy dzia -
łów Bu dow nic twa” mie sięcz ni ka Bu il der. 

CZY WIESZ, ŻE...  
• Wg da nych z sys te mu mo ni to rin gu lo sów za wo do -

wych ab sol wen tów szkół wyż szych ab sol wen ci 
WSEiZ pierw szą pra cę znaj du ją w cią gu mie sią -
ca, a śred nia ich za rob ków jest znacz nie więk -
sza niż ab sol wen tów wie lu uzna nych uczel ni. 

• W Ga le rii WSEiZ or ga ni zu je my wy sta wy prac za przy -
jaź nio nych twór ców, wy kła dow ców, ab sol wen tów 
i stu den tów wspie ra jąc ich edu ka cję i twór czy roz -
wój. Two je pra ce tak że mo gą się tam zna leźć! 

• W WSEiZ dzia ła ją Ra dy Pra co daw ców, któ re do ra -
dza ją nam jak naj le piej przy go to wać stu den tów 
do pra cy za wo do wej. 

• W WSEiZ an ga żu je my stu den tów w re al ne pro -
jek ty re ali zo wa ne przez pra co daw ców. 

• Biu ro Ka rier WSEiZ wspie ra stu den tów i ab sol wen -
tów w zna le zie niu pra cy oraz w za ło że niu wła snej 
dzia łal no ści go spo dar czej or ga ni zu jąc Tar gi Pra cy, 
szko le nia i warsz ta ty pod no szą ce umie jęt no ści 
ra dze nia so bie na ryn ku pra cy.

EDU KA CJA W WSEiZ OPIE RA SIĘ NIE TYL KO NA PRZE KA ZY WA NIU WIE DZY TEO RE TYCZ NEJ, ALE NA PRO FE SJO NAL -
NYM PRZY GO TO WA NIU DO WY KO NY WA NIA PRZY SZŁE GO ZA WO DU, CO WY NI KA Z UMIE JĘT NO ŚCI PRAK TYCZ NYCH 
KA DRY, WPŁY WU PRA CO DAW CÓW NA PRO FI LE KSZTAŁ CE NIA, NO WO CZE SNYCH PRO GRA MÓW STU DIÓW I JA KO ŚCI 
NAUCZANIA ZGOD NEJ ZE STAN DAR DA MI EU RO PEJ SKI MI. 

WSEiZ...czas na Twój  
     najlepszy wybór!

Wyższa Szkoła 
Ekologii  

i Zarządzania 
w Warszawie

KONTAKT: 
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa 

tel. 22 825 80 34/35  
e-mail: rektorat@wseiz.pl 

wseiz.pl

• PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI 
•ROZWOJOWE SPECJALNOŚCI 

•DOŚWIADCZONA KADRA  
•WYDZIAŁOWE RADY PRACODAWCÓW 

•LATA NA RYNKU EDUKACYJNYM 
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UCZEL NIA NO WYCH MOŻ LI WO ŚCI 
Aka de mia Eko no micz no -Hu ma ni stycz -

na w War sza wie pro wa dzi kształ ce nie na stu -
diach I i II stop nia, oraz jed no li tych ma gi ster -
skich na kie run kach: ad mi ni stra cja, die te ty ka, 
fi nan se i ra chun ko wość, in for ma ty ka, po li to lo -
gia, psy cho lo gia, pra wo oraz za rzą dza nie.  

Ka drę dy dak tycz ną Aka de mii Eko no micz -
no -Hu ma ni stycz nej w War sza wie two rzą wy -
bit ni spe cja li ści i au to ry te ty w dzie dzi nach pra -
wa, ad mi ni stra cji, psy cho lo gii, za rzą dza nia czy 
fi nan sów.  

Aka de mic kie Biu ro Ka rier, We lco me Of fi ce 
czy Aka de mic ka Sieć Miesz ka nio wa za pew nia -
ją wspar cie wie lu stu den tom – za rów no tym, 
któ rzy po szu ku ją pra cy lub prak tyk, jak i tym, 
któ rzy po trze bu ją po mo cy w od na le zie niu się 
pod czas pierw szych dni na uczel ni. Dys po nu -
jąc ogrom nym fun du szem sty pen dial nym uczel -
nia po ma ga naj zdol niej szym oraz naj bar dziej 
po trze bu ją cym stu den tom.  

Mię dzy na ro do we śro do wi sko to je den z waż -
niej szych atu tów AEH. Każ de go dnia na ko ry ta -
rzach uczel ni spo tkać moż na stu den tów z bli -
sko 60 róż nych państw świa ta, kształ ce nie 
od by wa się w ję zy ku pol skim lub an giel skim, re -
gu lar nie or ga ni zo wa ne są mię dzy na ro do we wy -
da rze nia, pod czas któ rych stu den ci mo gą po -
znać kul tu rę i zwy cza je in nych kra jów.  

 
KAM PUS NO WYCH MOŻ LI WO ŚCI 

W lip cu 2019 ro ku zo stał od da ny do użyt ku 
wy kła dow ców i stu den tów kam pus Vi zja Park, 
któ re go wy so kie stan dar dy speł nia ją nie tyl ko 
wy mo gi do ty czą ce do stęp no ści i do sto so wa nia 
dla osób z nie peł no spraw no ścia mi. To kam pus, 
któ ry otwie ra no we moż li wo ści, wspie ra roz -
wój ta len tów, pa sji i po ma ga zre ali zo wać aspi -
ra cje na wet tych naj bar dziej am bit nych.  

Do dys po zy cji stu den tów po zo sta ją: dwu po -
zio mo wa bi blio te ka, peł no wy mia ro wa ha la 
spor to wa, sa la sy mu la cji są do wych, sa la wy stą -

CZY WIESZ, ŻE… 
• AEH za ję ło 10. miej sce w 22. Ran kin gu Uczel ni Nie pu -

blicz nych Per spek ty wy 2021 oraz 2. miej sce w ran kin gu 
Per spek ty wy 2021 w ka te go rii „Umię dzy na ro do wie nie”  

• Uczel nia znaj du je się w gro nie Prin ci ples for Re spon -
si ble Ma na ge ment Edu ca tion – naj więk szej or ga ni za cji 

łą czą cej ONZ z in sty tu cja mi szkol nic twa wyż sze go, 
kształ cą cy mi na kie run ku Za rzą dza nie 

• Aka de mia Eko no micz no -Hu ma ni stycz na zy ska ła pre -
sti żo wą akre dy ta cję IQA Ce eman 

• Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na wy róż ni ła kie ru nek Fi -
nan se i Ra chun ko wość pro wa dzo ny przez Aka de mię 

Eko no micz no -Hu ma ni stycz ną w War sza wie, a kie run -
ki Za rzą dza nie oraz Ad mi ni stra cja otrzy ma ły od niej 
oce nę po zy tyw ną.  

• Mu ry AEH opu ści ło już po nad 17500 ab sol wen tów. 
 

AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE JEST NIEPUBLICZNĄ UCZELNIĄ Z 20-LETNIĄ 
TRADYCJĄ. OD POCZĄTKU ISTNIENIA AKADEMII PRZYŚWIECA IDEA POMAGANIA STUDENTOM W ROZWOJU, 
SAMOREALIZACJI ORAZ KREOWANIU ICH KARIERY ZAWODOWEJ.

Akademia 
Ekonomiczno-

Humanistyczna 
w Warszawie 

KONTAKT: 
ul. Okopowa 59 

01-043 Warszawa 
  

Biuro Rekrutacji 
tel. 22 624 41 42 

rekrutacja@vizja.pl 
www.facebook.com/AEHWarsaw

vizja.pl

pień pu blicz nych, sa la fit ness, po nad 100 sal dy -
dak tycz nych, no wo cze sna szat nia sa mo ob słu -
go wa oraz wie le in nych prze strze ni znaj du ją -
cych się na te re nie kam pu su, któ re go 
po wierzch nia użyt ko wa to aż 30 ty się cy me -
trów kwa dra to wych.  

 
NO WY WY MIAR EDU KA CJI 

Z my ślą o stu den tach i ich przy szłych ka rie -
rach za wo do wych uru cha mia ne są no we i roz -
wo jo we kie run ki stu diów, któ re po zwa la ją ab -
sol wen tom uczel ni pew nym kro kiem wejść 
na ścież kę pro fe sjo nal nej ka rie ry. Licz ne dzia -
ła nia ana li tycz ne oraz współ pra ca z eks per ta mi 
i pra co daw ca mi spra wi ła, że uczel nia uru cho -
mi ła mię dzy in ny mi ta kie ścież ki spe cja li za cyj -
ne jak Neu ro mar ke ting czy Spo łe czeń stwo 
Smart Ci ty.  

W ro ku aka de mic kim 2021/2022 ofer ta Aka -
de mii zo sta ła wzbo ga co na rów nież o kie run ki 
z dys cy pli ny na uk o zdro wiu, m.in. die te ty ka. 
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Wy dzia le Za rzą dza nia In for ma cją oraz Wy dzia le 
Sztu ki No wych Me diów pro wa dzi my stu dia za -
rów no po pol sku, jak i po an giel sku, dzię ki cze mu 
co raz wię cej za gra nicz nych stu den tów de cy du je 
się na roz po czę cie na uki w Pol sko -Ja poń skiej!  

 
MIEJSCE NA PASJĘ! 

W PJATK ki bi cu je my roz wo jo wi pa sji wśród 
stu den tów. Wie lu z nich an ga żu je się w dzia łal -
ność spe cja li stycz nych kół na uko wych – jed nym 
z nich jest Ro bo Lab, czy li Ko ło Na uko we Ro bo -
ty ki, gdzie po wsta ją pro jek ty znacz nie wy kra cza -
ją ce po za pro gram stu diów na Wy dzia le In for -
ma ty ki. W PJATK dzia ła ją też sek cja e -spor tu, 
sek cje AZS czy za ję cia z rę ko dzie ła ja poń skie go. 
To wszyst ko mo żesz zo ba czyć na na szym ka na le 
Youtu be: @pol sko ja pon ska!  

 
ODWAŻNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI 
Śle dząc lo sy na szych ab sol wen tów, wi dzi my, że 

PJATK dał im sze ro kie i pew ne per spek ty wy za -
wo do we. Na si stu den ci sa mi two rzą swo ją przy -
szłość, wy ko rzy stu jąc ta len ty i wie dzę w kie run -
kach, ja kie naj bar dziej ich in te re su ją. De cy zje 
za wo do we i roz wój stu den tów PJATK na ryn ku 
pra cy wspie ra Aka de mic kie Biu ro Ka rier. 

Te go rocz nym ma tu rzy stom i wszyst kim, któ -
rzy my ślą o wy bo rze stu diów, ży czy my od wa gi 
w pa trze niu w przy szłość i za pra sza my do Pol sko -
-Ja poń skiej Aka de mii Tech nik Kom pu te ro wych!  

Uczy my te go, co przy dat ne i, nie za leż nie od kie -
run ku stu diów, sta wia my na umie jęt no ści prak -
tycz ne. 

– Na si wy kła dow cy to prak ty cy z ak tu al ną wie dzą. 
Są otwar ci, po moc ni, ale też wy so ko za wie sza ją po -
przecz kę. Ma my na praw dę sze ro kie per spek ty wy. 
Dzię ki szkol nym li cen cjom na naj now sze opro gra mo -
wa nie, mo gę w prak ty ce uczyć się SAAS czy SAP 
i wiem, że to bez po śred nio prze kła da się na mo je kwa -
li fi ka cje na ryn ku pra cy – po twier dza Alek san dra Mi -
ra, stu dent ka II ro ku in for ma ty ki PJATK.  

 
MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY 

Na si wy kła dow cy i stu den ci co ro ku an ga żu ją 
się w kra jo we i mię dzy na ro do we pro jek ty na uko -
wo -ba daw cze oraz ar ty stycz ne. Za le ży nam 
na wy mia nie umie jęt no ści i do świad czeń, a tak że 
na współ pra cy i in te gra cji stu den tów w wie lo kul -
tu ro wym śro do wi sku. PJATK ma pod pi sa ne umo -
wy z 31 uni wer sy te ta mi w Eu ro pie i 7 w Ja po nii, 
dzię ki cze mu z suk ce sem re ali zu je my pro gra my 
wy mia ny aka de mic kiej. Na Wy dzia le In for ma ty ki, 

CZY WIESZ, ŻE...  
• Każ dy stu dent PJATK, bez wzglę du na kie ru nek 

stu diów, mo że uczyć się ję zy ka ja poń skie go w ra -
mach bez płat nych fa kul te tów i lek to ra tów. 

• Uczel nia po sia da fi lię w Gdań sku, gdzie pro wa dzi 
stu dia z in for ma ty ki oraz gra fi ki, i gdzie dzia ła je dy -
ne w Pol sce Ko ło Na uko we po świę co ne mię dzy -

na ro do we mu kon kur so wi kre atyw no ści „Ody se ja 
umy słu”. 

• W By to miu mie ści się Cen trum Ba daw czo -Roz wo -
jo we PJATK, gdzie na si stu den ci mo gą ko rzy stać z la -
bo ra to riów wy po sa żo nych w no wo cze sny sprzęt, 
przy dat ny do two rze nia gier kom pu te ro wych, wi zu -
ali za cji VR i AR a tak że ani ma cji Mo tion Cap tu re.

A GDYBY STUDIA DAWAŁY CI NIE TYLKO WIEDZĘ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI, ALE TEŻ SZYBKI I PEWNY START  
KARIERY I DO TEGO W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU? W POLSKO-JAPOŃSKIEJ CHODZI NAM O JEDNO:  
O TWOJĄ PASJĘ, TWÓJ ROZWÓJ I TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Pol sko -Ja poń ska Aka de mia Tech nik 
Kom pu te ro wych, mi mo, że ko ja rzy się przede 
wszyst kim ze stu dia mi in for ma tycz ny mi, to nie 
tyl ko świat IT. Za ło żo na w 1994 ro ku war szaw -
ska uczel nia kształ ci in for ma ty ków, pro gra mi -
stów, li de rów bran ży IT, pro ject ma na ge rów, 
ale tak że pro jek tan tów gra ficz nych, gra fi ków 
gier kom pu te ro wych, ja po ni stów, czy li spe cja -
li stów kul tu ry Ja po nii oraz ar chi tek tów wnętrz. 
Na si stu den ci czę sto wra ca ją do nas na po dy -
plo mo we stu dia MBA dla IT. Po wo dy? Jest ich 
wie le! 

 
W TEORII, TEORIA I PRAKTYKA SĄ 
IDENTYCZNE. W PRAKTYCE – NIE SĄ  

Wy kła dow cy PJATK to do świad czo na i ak tyw -
na ka dra wy kła dow ców -prak ty ków. W świe cie, 
w któ rym zmia ny za cho dzą tak szyb ko, ko niecz -
na jest sys te ma tycz na ak tu ali za cja wie dzy i umie -
jęt no ści. Do te go rów nież prze ko nu je my na -
szych stu den tów, któ rzy w trak cie stu diów 
roz po czy na ją tak że swo ją ka rie rę za wo do wą. 

Z nami MASZ PRZYSZŁOŚĆ!
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PASJA, POTENCJAŁ i PRZYSZŁOŚĆ to 
trzy sło wa, któ re naj le piej cha rak te ry zu ją 20-let -
nią dzia łal ność Wyż szej Szko ły Eko no mii i In no -
wa cji w Lu bli nie.  

Od pa sji do kształ ce nia lu dzi na wy so kim po -
ten cja le zro dzi ła się idea za ło że nia no wo cze snej, 
wy zna cza ją cej tren dy Szko ły Wyż szej, któ ra 
z cza sem sta ła się wio dą cym w re gio nie Cen trum 
zdo by wa nia prak tycz ne go wy kształ ce nia. Współ -
pra ca z oto cze niem biz ne su, z uwzględ nie niem 
w pro gra mach stu diów uwag i po trzeb pra co -
daw ców spra wi ły, że stu den ci koń czą cy na ukę 
w Wyż szej Szko le Eko no mii i In no wa cji w Lu bli -
nie nie ma ją pro ble mów z za pla no wa niem swo -
jej ścież ki za wo do wej. Oprócz kon kret nej wie -
dzy, ab sol wen ci są wy po sa że ni w nie zbęd ne 
umie jęt no ści do sto so wy wa nia się do zmian, by -
cia przed się bior czy mi i od waż ny mi w dzia ła niu. 
To ce chy, któ re są nie zbęd ne do roz wi ja nia swo -
ich ta len tów i osią ga nia suk ce sów.  

ka, Ra chun ko wość i Fi nan se, Psy cho lo gia, Pe da -
go gi ka, Trans port, Pe da go gi ka przed szkol -
na i wcze snosz kol na, In for ma ty ka, Me cha tro ni -
ka i Pie lę gniar stwo oraz w ję zy ku an giel skim 
na In for ma ty ce, Za rzą dza niu, Eko no mii i Pie lę -
gniar stwie, po któ rych moż na uzy skać dy plom 
li cen cja ta, in ży nie ra lub ma gi stra. 

Z my ślą o stu den tach uru cha mia ne są no we 
spe cjal no ści, któ re są od po wie dzią na wskaź ni -
ki za po trze bo wa nia na pra cow ni ków oraz wy -
ma ga nia do ty czą ce kon kret nych umie jęt no ści 
od przy szłych kan dy da tów przez pra co daw ców.  

Stu dia to nie tyl ko na uka. Ko ła na uko we, or -
ga ni za cje stu denc kie i Sa mo rząd Stu den tów 
WSEI dba ją o to, że by czas po świę co ny na na -
ukę był prze pla ta ny z cza sem na roz ryw kę i re -
ali zo wa nie cie ka wych ini cja tyw, a Biu ro Ka rier 
po ma ga stu den tom i ab sol wen tom w świa do -
mym kie ro wa niu ka rie rą i ak tyw nym wej ściu 
na współ cze sny ry nek pra cy. 

Po ten cjał ośrod ków na uko wych jest mie rzo -
ny za so ba mi moż li wo ści, ja kie Uczel nia mo że 
za ofe ro wać swo im stu den tom w roz wi ja niu ich 
zdol no ści i speł nia niu za wo do wych ma rzeń. 
Dzię ki naj no wo cze śniej szej ba zie dy dak tycz nej, 
kil ku dzie się ciu la bo ra to riom i pra cow niom ba -
daw czym, ale przede wszyst kim pro fe sjo nal -
nej, uczą cej prak tycz nie ka drze na uko wo -dy -
dak tycz nej, stu dio wa nie i do świad cza nie 
przy szłe go za wo du sta ją się przy jem no ścią. 
Przy szłość to zmia ny we wszyst kich ob sza rach 
na sze go ży cia, dla te go tak waż ne jest że by już 
dziś za uwa żać ten den cje tych zmian. So lid -
na i no wo cze sna edu ka cja, od waż ne, biz ne so -
we dzia ła nie i my śle nie per spek ty wicz ne 
– wszyst ko to ofe ru je Wyż sza Szko ła Eko no mii 
i In no wa cji w Lu bli nie.  

WSEI pro wa dzi stu dia w ję zy ku pol skim 
na kie run kach: Ad mi ni stra cja, Bez pie czeń stwo 
we wnętrz ne, Eko no mia, Za rzą dza nie, Lo gi sty -

WSEI W LUBLINIE JUŻ OD 21 LAT MA MOCNĄ POZYCJĘ NA AKADEMICKIEJ MAPIE POLSKI I JEST LIDEREM 
NIEPUBLICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WOJ. LUBELSKIM. NASI STU DENCI NIE MA JĄ PRO BLE MÓW 
Z OSIĄ GNIĘ CIEM WY MA RZO NYCH CE LÓW ZA WO DO WYCH. DY PLOM UCZEL NI JEST DO KU MEN TEM WIA RY -
GOD NYM DLA PRA CO DAW CÓW, PO TWIER DZA JĄ CYM ZNA KO MI TE PRZY GO TO WA NIE DO POD JĘ CIA PRA CY. 

KONTAKT: 
ul. Projektowa 4, 20-209  Lublin 

Tel: +48 81 749-17-77 
Fax: +48 81 749-32-13 

e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl 

wsei.lublin.pl 

• PONAD 95% ABSOLWENTÓW  
UCZELNI PRACUJE 

• PRAKTYCZNY PROFIL STUDIÓW 
• STAŻE I PRAKTYKI U PARTNERÓW 

BIZNESOWYCH WSEI

WSEI TO... 
• WSEI to 38 tys. ab sol wen tów, po nad 7,5 tys. obec nie 

uczą cych się stu den tów, po nad 750 stu diu ją cych cu -
dzo ziem ców z 24 kra jów, po nad 400 pod pi sa nych 
umów o współ pra cy z oto cze niem go spo dar czo -biz -
ne so wym. 

• WSEI to sys tem stu diów mo du ło wych, któ ry po zwa la 
zdo być za wód już pod czas stu dio wa nia, na by wać róż -

ne kom pe ten cje z wie lu dzie dzin i na wią zać kon takt 
z pra co daw cą już od pierw szych lat na uki. 

• Po sia da my naj no wo cze śniej sze i je dy ne, te go ty pu we 
wschod niej Pol sce, La bo ra to rium Cy ber bez pie czeń -
stwa, któ re go gł. ce lem funk cjo no wa nia jest przy go to -
wy wa nie ka dry spe cja li stów ds. cy ber bez pie czeń stwa 
oraz wspar cie przed się bior ców i sa mo rzą dów w za kre -
sie bez pie czeń stwa w cy ber prze strze ni. 

• Po sia da my no wo cze sne Mo no pro fi lo we Cen trum  
Sy mu la cji Me dycz nej, w któ rym przy szłe pie lę gniar ki 
i pie lę gnia rze do sko na łą swo je umie jęt no ści w wa run -
kach mak sy mal nie przy bli żo nych do rze czy wi sto ści 
(fan to my, stół ope ra cyj ny, itp.). 

• Po sia da my Dom Stu den ta o no wo cze snym de si gnie 
z 94 urzą dzo ny mi i wy po sa żo ny mi apar ta men ta mi. 

Studiuj w strefie INSPIRACJI

Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie
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ka ty za wo do we – Ap pro ved Co aching Spe ci fic 
Tra ining Ho urs w In ter na tio nal Co ach Fe de ra tion 
(ACSTH ICF), MPI Glo bal Cer ti fi ca te Tra ining, 
Cer ti fied In cen ti ve Spe cia list i Fit ness Wel l ness 
MANAGER. To otwo rzy przed to bą glo bal ne 
moż li wo ści. 

 
Mię dzy na ro do wa ka rie ra w za się gu rę ki 

Stu dia w Szko le Głów nej Tu ry sty ki i Ho te lar -
stwa Vi stu la po zwo lą ci zdo być dy plom uzna nej 
na ryn ku uczel ni. Zy skasz rów nież glo bal ne moż -
li wo ści. Dzię ki umo wie za war tej z pre sti żo wą 
szko łą wyż szą B.H.M.S Bu si ness & Ho tel Ma na -
ge ment Scho ol w Lu cer nie mo żesz przez rok 
stu dio wać w Szwaj ca rii i zdo być po dwój ny a na -
wet po trój ny dy plom li cen cjac ki lub ma gi ster ski 
(Vi stu la, BHMS i Ro bert Gor don Uni ver si ty).  
To otwo rzy przed to bą drzwi do eks cy tu ją cej 
przy go dy i mię dzy na ro do wej ka rie ry. 

CZY WIESZ, ŻE... 
• Szko ła Głów na Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la ma 

cer ty fi kat „Uczel ni Li de rów”. 
• Re ali zu je my Pro gram Roz wo ju Kom pe ten cji; te sty 

Gal lu pa i Fi li po wi cza po zwo lą ci po znać two je naj -
moc niej sze stro ny. 

• Wspie ra my na szych stu den tów po przez Pro gram 
Men tor ski. 

• Dzia ła my w gru pie, w któ rej skład wcho dzą: Aka de -
mia Fi nan sów i Biz ne su Vi stu la, Szko ła Głów na Tu ry -
sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la, Wyż sza Szko ła Han dlo wa 
we Wro cła wiu oraz Olsz tyń ska Szko ła Wyż sza. 

• Na sz Dział Karier i Praktyk za dba o two ją przy szłość, 
po mo że ci na wią zać kon tak ty ze świa tem biz ne su 
jesz cze w trak cie stu diów. 

• Utrzy mu je my ści słe kon tak ty z na szy mi ab sol wen ta -
mi; na gra dza my „Kom pa sa mi Vi stu li” tych, któ rzy od -
no szą na ryn ku naj więk szy suk ces.

SZKOŁA GŁÓWNA  
TURYSTYKI I HOTELARSTWA   VISTULA

KONTAKT: 
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 

(150 m od stacji Metro Stokłosy) 
Dział Rekrutacji, pok. 28 (parter) 

tel. 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl 

 

• LICZBA 
KIERUNKÓW/SPECJALNOŚCI 

 STUDIÓW: 12

i die te ty ki. Zdro we, ra cjo nal ne od ży wia nie jest 
dla lu dzi co raz waż niej sze, tak jak wy po czy nek 
i ak tyw ność fi zycz na. Kom pe ten cje w tym ob sza -
rze bę dą co raz bar dziej w ce nie.  

 
Vi stu la z pre sti żo wą akre dy ta cją THE-ICE 

Szko ła Głów na Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la 
to pierw sza li ga uczel ni kształ cą cych na po trze -
by branż zaj mu ją cych się tu ry sty ką, re kre acją, or -
ga ni za cją wy da rzeń i sztu ką ku li nar ną. Po sia da 
pre sti żo wą akre dy ta cję THE-ICE. To znak naj -
wyż szej ja ko ści kształ ce nia, do wód uzna nia dla 
sys te mu wspie ra nia stu den tów, współ pra cy 
z biz ne sem oraz war to ści ba dań na uko wych. 

 
Prak ty ka – klu czem do suk ce su 

Z na mi zdo bę dziesz cen ne do świad cze nie pod -
czas kra jo wych i za gra nicz nych prak tyk. Mo żesz 
też uzy skać uzna wa ne na ca łym świe cie cer ty fi -

vistulahospitality.edu.pl

Szko ła Głów na Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la 
to wy so ka ja kość edu ka cji prak tycz nej i mi sja, by 
jak naj le piej przy go to wać ab sol wen tów do przy -
szłej ka rie ry. W Ran kin gu Uczel ni Nie pu blicz nych 
Per spek ty wy 2021 od nio sła du ży suk ces, awan -
su jac̨ na ósme miej sce. Szko ła roz wi ja sie,̨ uru cha -
mia no we kie run ki i spe cjal nosći. Ofer ta stu -
diów II stop nia wzbo ga ci ła się o kie ru nek 
Tu ry sty ka i ho te lar stwo. Spo śród spe cjal no ści mo -
żesz wy brać: Za rzą dza nie w ho te lar stwie i ga stro -
no mii, Za rzą dza nie w tu ry sty ce oraz Za rzą dza nie 
wy da rze nia mi. Pro wa dzimy stu dia po pol sku i an -
giel sku, w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym.  

 
Wspól nie za pro jek tu je my two ją przy szłość 

W Szko le Głów nej Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi -
stu la spo glą da my w przy szłość. Kształ ci my spe -
cja li stów, któ rzy ma ją so lid ną, kom plek so wą wie -
dzę z za kre su tu ry sty ki, re kre acji, ho te lar stwa 

SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA TO RENOMOWANA UCZELNIA PROSTUDENCKA  
Z MIĘDZYNARODOWĄ ATMOSFERĄ, SILNYMI ZWIĄZKAMI Z BIZNESEM I PRESTIŻOWĄ AKREDYTACJĄ THE-ICE.  
Z NAMI ROZWINIESZ KOMPETENCJE, DZIĘKI KTÓRYM ODNIESIESZ SUKCES W BRANŻY SPOTKAŃ, ŚWIECIE 
TURYSTYKI, SPORTU, DIETETYKI ALBO COACHINGU STYLU ŻYCIA. 
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UWAGA: Zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,5 p.p., są klasyfikowane ex aequo. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach 
danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium . 
W rankingu zostały sklasyfikowane PUZ, które przesłały ankietę rankingową.
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Najlepsze  
publiczne uczelnie  

zawodowe 2021
30%10%

 1       Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 3              100,0          78,79          57,99          66,87 100,00         39,76             

 2       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 6               91,7            81,15         100,00        100,00 0,00           60,82             

 3       Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 7               82,2            51,20          67,76          76,58 58,82          40,27             

 4       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 4               80,4           100,00         60,37          78,59 0,00          100,00            

 5       Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 9               79,1            41,67          65,59          42,05 0,00           60,82             

 6       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 17              71,3            98,92          61,26          42,63 0,00           66,04             

 7       Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 19              70,1            66,35          57,02          45,32 47,06          66,81             

 8       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach 18              69,5            28,79          62,63          44,21 0,00           39,92             

 9=    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 9               68,4            85,27          51,03          58,73 0,00           63,36             

 9=    Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 7               68,3            33,63          63,68          65,34 0,00           42,20             

11      Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 14              66,7            52,06          74,37          52,55 0,00           24,19             

12=   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 22              65,6            54,13          64,46          48,01 0,00           21,25             

12=   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 19              65,2            48,37          60,51          73,41 0,00            5,16              

14=   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 15              63,8            55,20          49,77          66,67 0,00           19,34             

14=   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 27              63,5            12,40          71,34          62,29 0,00           70,55             

16      Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach 23              63,0            42,04          55,10          36,14 0,00           29,40             

17      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 24              61,5            47,29          64,49          52,40 0,00           27,88             

18      Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku 29              59,6            54,56          57,02          41,11 0,00           28,15             

19=   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 31              54,8            47,98          50,83          31,98 0,00           15,13             

19=   Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie 27              54,8            28,53          61,72          44,05 0,00           45,23             

https://www.puz.suwalki.pl
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-puz
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               87,60          82,98          91,87         100,00          73,34          17,87 

               90,43          48,94           0,00            0,00             1,52            0,00 

               63,03          65,96         100,00         10,43            8,27           12,32 

               50,15         100,00          0,00           43,53            1,72            3,65 

              100,00         65,96           0,00            6,83           100,00         38,69 

               54,46          55,32           2,62           52,88           15,99           0,00 

               52,49          95,74           0,00           33,09            0,87            8,07 

               93,82          63,83           0,00           16,19           10,63         100,00 

               54,50          97,87           1,80            5,40             0,35           13,92 

               62,59          87,23           0,58           20,50           16,32          27,45 

               58,76          72,34           0,00            0,00             1,69            0,97 

               50,75          78,72           0,00           59,71            1,56            0,00 

               85,73          51,06           0,00            9,71             5,60           15,37 

               73,96          78,72           0,00           21,94            0,99           11,42 

               72,21          42,55           3,57            4,68             0,74            0,00 

               95,39          55,32           0,00           20,50            1,15            7,86 

               54,09          65,96           0,00            6,47             1,62           26,25 

               64,88          48,94           0,00           35,61            1,06            3,63 

               78,15          48,94           0,00            0,00             0,90            9,31 

               50,53          55,32           0,00            0,00             0,25            0,00

https://pwszchelm.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-puz


https://puzim.edu.pl/
https://pwsz.eu/oferta-edukacyjna/
https://bsw.edu.pl/
https://pwsz-gniezno.edu.pl/kandydaci/
https://www.stypendiadladziewczyn.pl


https://www.stypendiadladziewczyn.pl


PRESTIŻ 
 
• Oce na przez ka drę aka de mic ką – licz ba 

wska zań da nej uczel ni w ba da niu an kie to wym 
wśród ka dry aka de mic kiej (pro fe so ro wie bel we -
der scy i dok to rzy ha bi li to wa ni, któ rzy uzy ska li ty -
tuł lub sto pień w ostat nich pię ciu la tach). Nie 
uwzględ nia no gło sów od da nych na uczel nie bę dą -
ce pod sta wo wym miej scem pra cy re spon den ta. 
Ba da nie – prze pro wa dzo ne w ma ju 2021 me to dą 
CAWI, w roz bi ciu na trzy gru py uczel ni (aka de -
mic kie, nie pu blicz ne i pu blicz ne za wo do we) – zre -
ali zo wa ła Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy”. 
Otrzy ma no od po wie dzi od 2317 re spon den tów 
(27 proc. za pro szo nych do ba da nia). Uwzględ nio -
no tak że wy ni ki ba da nia w ub. r., w któ rym uczest -
ni czy ło 1115 osób. (10%) 

 
ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 
 
• Eko no micz ne lo sy ab sol wen tów 

– wskaź nik mie rzo ny wy so ko ścią za rob ków ab -
sol wen tów uczel ni oraz stop niem ich za trud nie -
nia – we dług ba da nia „Eko no micz ne Lo sy Ab sol -
wen tów” prze pro wa dzo ne go przez MNiSW 
z wy ko rzy sta niem da nych ZUS (wy ni ki ba dań 
z lat 2015-2019). Wskaź nik uwzględ nia dwa pa -
ra me try ba da nia: za rob ki ab sol wen tów w od nie -
sie niu do za rob ków w po wie cie za miesz ka nia 
i za trud nial ność ab sol wen tów – mie rzo ną ry zy -
kiem bez ro bo cia na tle sto py bez ro bo cia w po -
wie cie za miesz ka nia, a tak że wpro wa dza ko ry -
gu ją cy wskaź nik pro cen tu ab sol wen tów ob ję -
tych sys te mem ELA (czy li za re je stro wa nych 
w ZUS), co jest istot ne ze wzglę du na cha rak ter 
ryn ku ab sol wen ta w róż nych dys cy pli nach. 

 
POTENCJAŁ NAUKOWY 
 
• Pu bli ka cje – licz ba pu bli ka cji uwzględ nio -

nych w ba zie SCOPUS w la tach 2016-20; w od -
nie sie niu do dys cy pli ny wio dą cej dla da ne go kie -
run ku stu diów. Źró dło: SciVal. 

• Cy to wal ność – licz ba cy to wań pu bli ka cji 
za la ta 2016-20 w sto sun ku do licz by tych pu bli -
ka cji; w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dą cej dla 
da ne go kie run ku stu diów. Źró dło: SciVal. 

• FWCI (Field -We igh ted Ci ta tion Im pact) 
– wskaź nik okre śla re la cję licz by cy to wań otrzy -
ma nych przez pu bli ka cję do śred niej licz by cy -
to wań otrzy ma nych przez po dob ne pu bli ka cje 
in dek so wa ne w ba zie SCOPUS za la ta 2016-20; 
w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dą cej dla da ne -
go kie run ku stu diów. Źró dło: SciVal. 

• FWVI (Field -We igh ted View Im pact) 
– wskaź nik (wpro wa dzo ny w 2020 ro ku) okre -
śla re la cję licz by od słon (wy świe tleń na ekra -
nie) pu bli ka cji uczel ni do śred niej licz by od słon 
otrzy ma nych przez po dob ne pu bli ka cje in dek -
so wa ne w ba zie SCOPUS za la ta 2016-20.  
Źró dło: SciVal.  

• Top 10 (Pu bli ca tions in Top 10 Jo ur nal 
Per cen ti les) – wskaź nik po ka zu je w ja kim stop -
niu pu bli ka cje uczel ni są obec ne w 10% naj czę -
ściej cy to wa nych cza so pi smach na świe cie. Li -
czo ny jest on sto sun kiem pu bli ka cji znaj du ją cych 
się w cza so pi smach po sia da ją cych naj wyż szy 
współ czyn nik CiteScore w sto sun ku do wszyst -
kich pu bli ka cji uczel ni w la tach 2016-2020; 
w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dą cej dla da ne -
go kie run ku stu diów. Źró dło: SciVal. 

 
UMIĘDZYNARODOWIENIE 
 
• Pu bli ka cje we współ pra cy za gra nicz nej 

– udział pu bli ka cji po sia da ją cych współ au to ra z za -
gra ni cy, w la tach 2016-2020, wśród ogó łu pu bli ka -
cji; w od nie sie niu do dys cy pli ny wio dą cej dla da ne -
go kie run ku stu diów. Źró dło: SciVal. 

• Stu den ci za gra nicz ni – pro cent ob co kra -
jow ców wśród ogó łu stu den tów na da nym kie -
run ku stu diów w ro ku akad. 2020/21. Źró dło: 
POL-on. 

 
KRYTERIA DODATKOWE 
 
• Eg za mi ny le kar skie – wskaź nik do dat ko wy 

dla kie run ku le kar skie go i sto ma to lo gii; opar ty jest 
o wy ni ki Le kar skie go Eg za mi nu Pań stwo we go, 
uwzględ nia na jest też sku tecz ność zda wa nia eg za -
mi nu. Źró dło: ba za LEP. 

• Eg za mi ny na apli ka cje praw ni cze – wskaź -
nik do dat ko wy dla kie run ku pra wo; opar ty jest 
o wy ni ki eg za mi nów na apli ka cje rad cow skie i ad -
wo kac kie. Źró dło: wy ni ki eg za mi nów.

71 kierunków 
pod lupą

Ran king Kie run ków Stu diów to upo rząd ko wa na in for -
ma cja o naj po pu lar niej szych kie run kach stu diów pro wa -
dzo nych w pol skich uczel niach aka de mic kich. W ran kin -
gu 2021 Per spek ty wy oce ni ły 71 kie run ków stu diów (je -
den wię cej niż przed ro kiem – do szedł kie ru nek o bez -
pie czeń stwie) w 9. ob sza rach ran kin go wych obej mu ją -
cych na uki: hu ma ni stycz ne, spo łecz ne, eko no micz ne, 
ści słe, przy rod ni cze, tech nicz ne, me dycz ne i o zdro wiu, 
a tak że rol ni cze, le śne i we te ry na ryj ne.  

 
Kie run ki ob ję te ran kin giem mu szą po sia dać na da nej uczel ni ofer tę stu diów jed no li tych ma gi ster skich 

lub stu diów sta cjo nar nych II stop nia, za pew nia ją cych moż li wość kon ty nu acji na uki po ukoń cze niu stu -
diów I stop nia w tej sa mej jed no st ce. Jed nost ka pro wa dzą ca da ny kie ru nek stu diów mu si po sia dać przy -
naj mniej jed no upraw nie nie do nada wa nia stop nia dok to ra, bez wzglę du na dzie dzi nę na uki.  

Ran king Kie run ków Stu diów Per spek ty wy 2021, 
w za leż no ści od spe cy fi ki da ne go kie run ku, skła da 
się od 11 do 13. wskaź ni ków po gru po wa nych 
w sześć kry te riów. Róż ne są wa gi po szcze gól nych 
kry te riów – w za leż no ści od spe cy fi ki kie run ku.

POTENCJAŁ AKADEMICKI 
 
• Wskaź nik ka te go rii na uko wej – okre ślo ny 

po przez tzw. współ czyn nik ka te go rii na uko wej 
Wkn wy li czo ny dla dys cy pli ny wio dą cej dla da ne -
go kie run ku stu diów (współ czyn nik Wkn zde fi nio -
wa ny jest w roz po rzą dze niu MNiSW z 9 wrze -
śnia 2019).  

 
POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY  
 
• Akre dy ta cje – po sia da nie przez uczel nię 

waż nej oce ny pro gra mo wej PKA z wy róż nie -
niem, któ rą moż na przy po rząd ko wać do da ne -
go kie run ku stu diów oraz po sia da nie ak tu al -
nych akre dy ta cji mię dzy na ro do wych. Źró dło: 
PKA oraz da ne z baz mię dzy na ro do wych agen cji 
re kru ta cyj nych.  

• Ja kość przy ję tych na stu dia – wskaź nik 
mie rzo ny wy ni ka mi eg za mi nów ma tu ral nych 
osób, któ re w paź dzier ni ku 2020 pod ję ły stu dia 
na I ro ku stu diów sta cjo nar nych na oce nia nych 
kie run kach stu diów. Wskaź nik za rów no od -
zwier cie dla ja kość uczel ni (naj zdol niej si ma tu rzy -
ści wy bie ra ją uczel nie ma ją ce opi nie naj lep szych), 
jak i two rzy ja kość uczel ni, gdyż zdol ni stu den ci 
wpły wa ją na wyż szy po ziom pro ce su kształ ce nia. 
Źró dło: da ne prze ka za ne przez uczel nie. 
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Egzaminy na aplikacje 
prawnicze

Ocena przez  
kadrę akademicką

Wskaźnik kategorii  
naukowej

Akredytacje
Jakość przyjętych  
na studia

Publikacje
Cytowalność
FWCI

Egzaminy lekarskie

Archeologia 
Filologia angielska 

Filologia polska 
Filologie obce 

Filozofia 
Historia 

Kulturoznawstwo 

HUMANISTYCZNE

Ekonomiczne  
losy absolwentów

FWVI
TOP-10

ABSOLWENCIPRESTIŻ
POTENCJAŁ 
AKADEMICKI

POTENCJAŁ 
NAUKOWY

Publikacje we współpracy 
zagranicznej
Studenci cudzoziemcy

UMIĘDZYNARODOWIENIE
POTENCJAŁ 
DYDAKTYCZNY
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DODATKOWE

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
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TEOLOGICZNE

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

Ekonomia 
Finanse i rachunkowość 

Zarządzanie
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10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

Analityka medyczna 
Farmacja 
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Pielęgniarstwo 
Położnictwo 

Turystyka i rekreacja 
Wychowanie fizyczne 

Zdrowie publiczne 

 MEDYCZNE I O ZDROWIU
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%10%15%
10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%10%15%

10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
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Biologia 
Biotechnologia (mgr) 

Geografia 
Geologia 

Ochrona środowiska

PRZYRODNICZE
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

Architektura krajobrazu 
Dietetyka 

Kierunki o żywieniu i żywności 
Kierunki rolnicze i leśne 

Weterynaria 
Zootechnika

ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

Architektura 
Automatyka i robotyka 

Biotechnologia (mgr inż.) 
Budownictwo 

Elektronika i telekomunikacja 
Elektrotechnika 

Energetyka 
Fizyka techniczna 

Geodezja i kartografia 
Górnictwo i geologia 

Informatyka (mgr inż.) 
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Inżynieria chemiczna 
Inżynieria materiałowa 
Inżynieria środowiska 

Logistyka 
Lotnictwo i kosmonautyka 

Mechanika i budowa maszyn 
Mechatronika 

Technologia chemiczna 
Transport 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

TECHNICZNE
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
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10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
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10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

Administracja 
Dziennikarstwo i komunikacja 

Gospodarka przestrzenna 
Kierunki o bezpieczeństwie 

Pedagogika 
Pedagogika specjalna 

Politologia 
Prawo 

Psychologia 
Socjologia 

Stosunki międzynarodowe

SPOŁECZNE
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

Astronomia 
Chemia 

Fizyka 
Informatyka (mgr) 

Matematyka

ŚCISŁE
15% 10% 5% 20% 7% 7% 7% 7% 7% 5%10%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%

10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
10% 10% 5% 15% 6% 6% 6% 6% 6% 5%10%15%
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KA ROL  

WIL CZYŃ SKI,  
hi sto ria, UKSW 

 
Stu dia w In sty tu cie Hi -

sto rii na Uni wer sy te cie 
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -

skie go w War sza wie da ją wie dzę i umie jęt no ści 
hi sto rycz ne, dzię ki któ rym moż na zro zu mieć 
pro ce sy dzie jo we. Hi sto ria na UKSW jest bar dzo 
atrak cyj nym wy bo rem z ra cji spe cja li za cji re ali zo -
wa nych w cza sie stu diów I stop nia, tj. dzie dzic -
two hi sto rycz ne re gio nu i Pol ski, gdzie przy swa ja -
my wie dzę na te mat dzie jów Ma zow sza. Te ma ty -
ka tych za jęć skło ni ła mnie do sku pie nia się 
nad pra cą ba daw czą do ty czą cą tej czę ści Pol ski. 
In ną, od ręb ną spe cja li za cją, jest ta ogól no hi sto -
rycz na, któ ra spra wi ła, że po zna łem szcze gó ło wo 
hi sto rię Ko ścio ła; nie spo sób po znać tak do kład -
nie tej te ma ty ki na żad nym in nym uni wer sy te cie. 
W cza sie stu diów II stop nia moż na po głę bić wie -
dzę z hi sto rii naj now szej wy bie ra jąc spe cja li za cję 
Hi sto ria XX wie ku. Gro no wy bit nych spe cja li stów 
przed sta wia nam ten okres dzie jów w spo sób 
bar dzo wy szu ka ny i cie ka wy, da jąc tym sa mym 
moż li wość zgłę bie nia pew nych ta jem nic, o któ -
rych kom plet nie wcze śniej sam nie mia łem po ję -
cia. Ta kie kwa li fi ka cje mo gą prze ło żyć się na za -
trud nie nie w in sty tu cjach mu ze al nych, na uko wych 
zaj mu ją cych się hi sto rią współ cze sną oraz na pra -
cę w za wo dzie na uczy cie la hi sto rii oraz wie dzy 
o spo łe czeń stwie, gdyż na sza uczel nia ofe ru je 
rów nież bez płat ny mo duł na uczy ciel ski. 

ranking.perspektywy.pl

  1   Uniwersytet Warszawski                                              2     100,0 

  2   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      2      98,5 

  3   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1      93,7 

  4   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               4      81,2 

  5   Uniwersytet Gdański                                                    4      78,1 

  6   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    11     76,1 

  7   Uniwersytet Szczeciński                                              6      72,6 

 8=  Uniwersytet Łódzki                                                      6      71,8 

 8=  Uniwersytet Wrocławski                                              8      71,5 

10   UKSW w Warszawie                                                   10     69,7 

11   Uniwersytet Rzeszowski                                              7      53,6

Archeologia
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 1     Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

 2     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      93,0 

 3     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     3      82,8 

 4     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              6      71,8 

 5     Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      8      68,3 

 6     Uniwersytet Wrocławski                                             5      67,6 

7=    Uniwersytet w Białymstoku                                       11     66,2 

7=    Uniwersytet Gdański                                                   9      65,9 

9      Uniwersytet Łódzki                                                     8      63,5 

10    Uniwersytet Szczeciński                                            15     59,0 

11=  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego          4      57,7 

11=  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II            16     57,4 

13    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie      12     56,1 

14    Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach       5      55,2 

15    Uniwersytet Opolski                                                   20     50,8 

16    Uniwersytet Rzeszowski                                            12     47,6 

17=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        18     47,0 

17=  Uniwersytet Śląski w Katowicach                              12     46,9 

19    Uniwersytet Zielonogórski                                         16     45,6 

20    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie      14     40,7 

21=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         21     38,1 

21=  UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                 24     38,0 

23    Akademia Pomorska w Słupsku                                22     36,1 

24    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      21     29,7

Historia
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 1     Uniwersytet Warszawski                                            1     100,0 

 2     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     2      93,4 

 3     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         3      81,5 

 4     Akademia Pomorska w Słupsku                                 3      77,7 

 5     Uniwersytet Wrocławski                                             5      61,3 

 6=   Uniwersytet Śląski w Katowicach                              7      60,4 

 6=   Uniwersytet Łódzki                                                     6      60,3 

 8     UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                  10     54,4 

 9=   Uniwersytet Zielonogórski                                        10     53,7 

 9=   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      8      53,3 

 9=   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              8      52,9 

12=  Uniwersytet w Białymstoku                                      12     51,9 

12=  Uniwersytet Gdański                                                  12     51,9 

14    ATH w Bielsku-Białej                                                  11     49,8 

15=  Uniwersytet Opolski                                                  12      46,9 

15=  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         16     46,9 

15=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   20     46,8 

18=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       17     44,5 

18=  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           17     44,5 

18=  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      20     44,1 

21=  Uniwersytet Szczeciński                                            17     42,2 

21=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        20     41,9 

23    Uniwersytet Rzeszowski                                            20     39,6 

24     Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach     24     33,1 

25    Akademia im. Jakuba z Paradyża                               -       26,4 

Filologia  
polska
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http://ranking.perspektywy.pl
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/archeologia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/historia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologia-polska
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MI ŁOSZ  

NA UMO WICZ,  
si no lo gia, KUL 

 
Mo ja przy go da z ję zy -

kiem chiń skim roz po -
czę ła się od wy ciecz ki 

do Chin w 2019 ro ku – ocza ro wał mnie Pe ki nie 
oraz Wu han. Zde cy do wa łem: pój ście na si no lo gię 
po mo że mi le piej zro zu mieć chiń ską kul tu rę oraz 
po mo że, na przy szłość, w zna le zie niu tam pra cy. 
Naj więk szą fraj dę spra wia mi na mo ich stu -
diach… sa ma na uka! Opa no wa nie pi sma chiń -
skie go ma swo je drob ne za sto so wa nie na wet 
w co dzien nym ży ciu; po ma ga np. w wy bie ra niu 
ko szu lek z od po wied nim na pi sem w skle pie, 
a tak że w od czy ty wa niu ta tu aży lu dzi na uli cy;) 
Ce chy przy dat ne na tym kie run ku to pra co wi -

tość oraz su mien ność; ję zyk chiń ski, po mi mo ca łej 
przy jem no ści, ja ką da je na uka jest jed nak trud ny 
do opa no wa nia – bez od po wied niej or ga ni za cji pra -
cy trud no zdać wszyst kie eg za mi ny i „wy trwać” 
do koń ca stu diów. Otwar tość na no we do świad cze -
nia bar dzo jest przy dat na na mo ich stu diach – „in -
ność” chiń skiej kul tu ry spra wia, że oso by za in te re -
so wa ne świa tem bę dą mia ły więk szą sa tys fak cję 
i przy jem ność z wcho dze nia w pa sjo nu ją cą od mien -
ność tej kul tu ry. 
Na uka w for mie zdal nej – nie de mo ni zuj my, na tym 
kon kret nym kie run ku ma jak naj bar dziej sens. Ka dra 
pe da go gicz na na KUL bar dzo do brze po ra dzi ła so -
bie z przy go to wa niem pra cy w tym for ma cie. Przez 
ca ły rok do sta wa li śmy do zro bie nia za da nia obej mu -
ją ce na ukę ręcz ne go pi sa nia oraz czy ta nia tek stów, 
do dat ko we uzu peł nia ne ćwi cze nia mi słu cho wy mi. 

 1     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     1     100,0 

 2     Uniwersytet Warszawski                                             2      92,4 

 3     SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny           3      88,7 

 4    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         4      84,5 

 5     Uniwersytet Łódzki                                                     4      70,5 

 6     Uniwersytet Wrocławski                                             -       66,9 

 7=   Uniwersytet Śląski w Katowicach                              5      64,2 

 7=   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     10     64,0 

 9     Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej      8      62,7 

10    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              8      58,3 

11    Uniwersytet Zielonogórski                                         12     56,9 

12=  Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi          6      55,3 

12=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     -       55,3 

14    Uniwersytet Gdański                                                   7      53,1 

15=  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy    -       52,0 

15=  Uniwersytet Opolski                                                    -       51,8 

17    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           11     50,4 

18    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        14     48,0 

19=  Uniwersytet Rzeszowski                                             -       46,7 

19=  Uniwersytet Szczeciński                                            15     46,5 

19=  Akademia Ignatianum w Krakowie                            -       46,3 

22    Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu      -       43,9 

23=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          -       42,9 

23=  Akademia Finansów i Biznesu Vistula                       13     42,4 

25    Politechnika Koszalińska                                             -       35,3 
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 1     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     1     100,0 

 2     Uniwersytet Warszawski                                             2      98,9 

 3     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         4      86,6 

 4     Akademia Pomorska w Słupsku                                 3      82,2 

 5     Uniwersytet Wrocławski                                             5      65,9 

 6     Uniwersytet Łódzki                                                     5      64,5 

 7     Uniwersytet w Białymstoku                                       12     62,7 

 8     Uniwersytet Śląski w Katowicach                               7      57,6 

9=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie       -       55,1 

9=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    10     54,8 

11    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               8      54,1 

12    Uniwersytet Gdański                                                  10     53,1 

13=  Uniwersytet Zielonogórski                                          -       50,4 

13=  Uniwersytet Opolski                                                    9      50,0 

15    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II             -       49,1 

16    UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                   11     47,7 

17    Uniwersytet Szczeciński                                             15     44,3 

18    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         -       42,9 

19=  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      14     41,5 

19=  Uniwersytet Rzeszowski                                             18     41,0 

19=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          -       41,0 

22    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         14     40,3 

23    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach    15     37,5 

24    Akademia im. Jakuba z Paradyża                                -       36,7

Filologie obce 
(bez anglistyki)  
i lingwistyka
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https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologia-angielska
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologie-obce
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KIERUNKI 
TEOLOGICZNE

 
JU LIA PRINZ,  

kul tu ro znaw stwo 
UAM 

 
Ku l  tu  ro  znaw stwo 

jest znacz nie bar dziej 
fa scy nu ją ce niż wie le osób 

mo że przy pusz czać. Nie sa mo wi te, że nie za leż -
nie od te go, co wy obra ża my so bie na te mat te -
go , prę dzej czy póź niej na sze ocze ki wa nia zo -
sta ją speł nio ne. Je go in ter dy scy pli nar ność 
umoż li wia nie tyl ko zdo by cie wie dzy z sze ro -
kie go za kre su dzie dzin jak an tro po lo gia, psy -
cho lo gia, so cjo lo gia, se mio ty ka, re li gio znaw -
stwo, teo ria ko mu ni ka cji czy hi sto ria mu zy ki, 
sztu ki, fi lo zo fii i fil mu, ale rów nież da je moż li -
wość prak tycz ne go zro zu mie nia świa ta, je go 
róż no rod no ści i wie lu pro ce sów w nim za cho -
dzą cych. Pierw sza de fi ni cja kul tu ry zo sta ła 
opra co wa na w 1871 ro ku przez an giel skie go 
uczo ne go Edwar da B. Ty lo ra, jed nak nie jest 
ona je dy na – świad czy to o tym, że kul tu ra jest 
zja wi skiem, któ re trud no jed na ko wo opi sać. 
Naj bar dziej ko ja rzo na jest z fil mem, mu zy ką, 
te atrem bądź li te ra tu rą, któ re w rze czy wi sto -
ści sta no wią jej no śni ki – są me dia mi, któ re po -
ka zu ją w ja ki spo sób po strze ga my i in ter pre tu -
je my zja wi ska za cho dzą ce w świe cie i jak bar -
dzo ta in ter pre ta cja mo że róż nić się np. w wie -
lu re gio nach kra ju czy kon ty nen tu. Po za teo re -
tycz ny mi pod sta wa mi po znań skie kul tu ro -
znaw stwo ma do za ofe ro wa nia wie lu za jęć, 
któ rych bar dziej szcze gó ło wa te ma ty ka znaj -
dzie wie lu fa scy na tów. Pro wa dzą cy, łą cząc 
swo je pa sje z po sia da ną wie dzą two rzą fa kul te -
ty i wy kła dy, bę dą ce przy bli że niem do pro ble -
ma tyki współ cze sne go świa ta lub bę dą ce 
po pro stu za ję cia mi prak tycz ny mi – sa ma mia -
łam oka zję uczest ni czyć w ta kich jak Kul tu ra 
głu chych z ele men ta mi ję zy ka mi go we go, Kul -
tu ra kon sump cji i jej kon se kwen cje, Sce no pi -
sar stwo, Gru py mniej szo ścio we w kul tu rze czy 
He re zje w kul tu rze eu ro pej skiej. Do strze ga jąc 
zło żo ność kul tu ry, stu dia kul tu ro znaw cze sta ją 
się nie zbęd nym ele men tem edu ka cji każ de go, 
kto za uwa ża, że na nasz świat skła da się znacz -
nie wię cej, niż pro ste czyn no ści oraz in for ma -
cje. Je śli je steś oso bą cie ka wą świa ta, je go róż -
no rod no ścią, chęt ną, by roz ło żyć na czyn ni ki 
pierw sze za ob ser wo wa ne pro ce sy za cho dzą ce 
w spo łe czeń stwie i otwar tą, by za cząć kształ -
to wać swój świa to po gląd i po zy tyw nie prze -
wró cić swo je ży cie do gó ry no ga mi, te stu dia są 
wła śnie dla cie bie. 

SALON 
MATURZYSTÓW 
 Perspektywy 2021

online

16-29
września

  1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2     100,0 

  2    Uniwersytet Warszawski                                             1      95,9 

  3    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     3      66,7 

  4    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              7      63,2 

 5=   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         11      62,0 

 5=   Uniwersytet Łódzki                                                     5      61,8 

  7    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II            5      59,7 

  8    Uniwersytet Gdański                                                   9      59,0 

  9    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      6      57,8 

10=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        18     55,0 

10=  Uniwersytet Zielonogórski                                         17     54,5 

12    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie       9      53,4 

13    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              11     51,0 

14    Uniwersytet w Białymstoku                                       14     47,3 

15=  Uniwersytet Szczeciński                                            15     44,4 

15=  Uniwersytet Wrocławski                                             4      44,2 

15=  Akademia Ignatianum w Krakowie                            9      44,2 

18    Uniwersytet Rzeszowski                                            20     43,5 

19    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   16     41,1 

20    UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                 17     38,5 

Filozofia
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1      Uniwersytet Warszawski                                            1     100,0 

2=    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      87,0 

2=    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     3      86,9 

 4     Uniwersytet Łódzki                                                     6      73,5 

 5     Uniwersytet Gdański                                                  4      71,7 

 6     Uniwersytet Wrocławski                                             5      70,8 

 7     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              8      66,4 

 8     Uniwersytet Rzeszowski                                             6      63,1 

 9     Uniwersytet Śląski w Katowicach                              8      61,4 

10    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie      14     56,1 

11=  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II             -       54,6 

11=  Uniwersytet Opolski                                                  10     54,4 

13    Akademia Ignatianum w Krakowie                           10     53,1 

14=  Uniwersytet Szczeciński                                             -       49,3 

14=  Uniwersytet w Białymstoku                                      16     48,9 

16=  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie               14     44,9 

16=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     10     44,6 

18    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         12     43,6 

19    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie       -       38,6 

20    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      15     35,6

Kulturoznawstwo
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 1    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II              1     100,0 

 2    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               3      99,3 

 3    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie        4      91,7 

 4    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego          2      90,2 

 5    Uniwersytet Szczeciński                                              6      76,4 

 6    Uniwersytet Opolski                                                    6      70,8 

 7    Akademia Katolicka w Warszawie                             11     69,8 

 8    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              10     61,1 

 9    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      8      60,3 

10   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          9      59,6 

11   Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu             12     56,3 

12   Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie       13     44,7

Teologia
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http://www.perspektywy.pl
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filozofia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/kulturoznawstwo
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Ofer ta dy dak tycz na Wy dzia łu Za rzą dza nia 
i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej to po nad 50 kie run -
ków stu diów I stop nia, II stop nia, jed no li tych 
ma gi ster skich oraz po dy plo mo wych!  

WZiKS to naj więk szy wy dział Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go, któ ry stwa rza wie le moż li -
wo ści roz wo ju i któ re go zde cy do wa ną prze -
wa gą jest in ter dy scy pli nar ność, cze go świet -
nym przy kła dem jest elek tro nicz ne prze twa -
rza nie in for ma cji – stu dia łą czą ce wie dzę 
z za kre su in for ma ty ki, ję zy ko znaw stwa i na uk 
o sztu ce.  

W ofer cie są za tem kie run ki o pro fi lu hu -
ma ni stycz nym (fil mo znaw stwo i wie dza o no -
wych me diach), spo łecz nym (eko no mia, fi -
nan se i con trol ling, dzien ni kar stwo i ko mu ni -
ka cja spo łecz na, psy cho lo gia), a tak że wie le 

na sta łe wpi sał się już w ka len darz kra kow -
skich wy da rzeń kul tu ral nych. 

Co jesz cze wy róż nia WZiKS? To jed -
na z naj no wo cze śniej szych bi blio tek wy dzia ło -
wych UJ! Wy po sa żo na w 80 sta no wisk kom -
pu te ro wych oraz ka bi ny mul ti me dial ne ofe ru -
je ok. 130 tys. wo lu mi nów ksią żek i pra wie  
5 tys. wo lu mi nów cza so pism. To prze stron ne 
miej sce, w któ rym po wsta ła nie jed na pra ca 
dy plo mo wa.  

Dzię ki prak tycz ne mu na sta wie niu oraz do -
sto so wy wa niu ofer ty dy dak tycz nej do wy mo -
gów ryn ku pra cy, ab sol wen ci wy dzia łu znaj du -
ją pra cę od po wia da ją cą ich za in te re so wa -
niom, a wie lu z nich mo że po chwa lić się roz -
po zna wal ny mi na gro da mi i wy róż nie nia mi.  

kie run ków w ob sza rze za rza dza nia (po cząw -
szy od kla sycz nych – za rzą dza nie za so ba mi 
ludz ki mi, ra chun ko wość i za rza dza nie fi nan sa -
mi – przez za rza dza nie in for ma cją, po bar -
dziej uni ka to we, jak me dia spo łecz no ścio we 
w za rzą dza niu czy za rzą dza nie zmia ną spo -
łecz ną).  

Od 2007 ro ku na wy dzia le dzia ła te le wi zja 
stu denc ka – UJOT TV. Dzię ki pro fe sjo nal nie 
wy po sa żo ne mu stu diu te le wi zyj ne mu stu den -
ci mo gą szli fo wać swój warsz tat dzien ni kar ski 
oraz uczyć się za wo du re por te ra w prak ty ce. 
Po dob ną ro lę speł nia UJOT FM – stu denc kie 
ra dio bę dą ce od 5 lat na an te nie i emi tu ją ce 
po nad 50 au tor skich au dy cji ty go dnio wo!  

To na WZiKS co ro ku or ga ni zo wa ny jest Fe -
sti wal Kul tu ry i Me diów „Po li kul tu ra”, któ ry 

CZY WIESZ, ŻE...  
• to naj więk szy i je den z naj bar dziej in ter dy scy pli nar nych 

wy dzia łów UJ, któ ry ofe ru je po nad 50 kie run ków stu -
diów, na któ rych stu diu je po nad 7 tys. stu den tów! 

• ja ko pierw szy wy dział UJ wpro wa dził elek tro nicz ny 
obieg po dań stu denc kich  

• po sia da wła sne me dia stu denc kie: te le wi zję UJOT 
TV oraz ra dio UJOT FM 

• li czy osiem pręż nie dzia ła ją cych in sty tu tów (In sty tut 
Dzien ni kar stwa, Me diów i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej, In -
sty tut Eko no mii, Fi nan sów i Za rzą dza nia, In sty tut Stu -
diów In for ma cyj nych, In sty tut Spraw Pu blicz nych, In -
sty tut Psy cho lo gii Sto so wa nej, In sty tut Sztuk Au dio wi -
zu al nych, In sty tut Przed się bior czo ści, In sty tut Kul tu ry) 

• otrzy mał in sty tu cjo nal ną oce nę wy róż nia ją cą od Pol -
skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej 

• li czy 11 kół na uko wych, w któ rych stu den ci roz wi -
ja ją swo je pa sje po przez or ga ni za cję kon fe ren cji na -
uko wych i in nych wy da rzeń 

• po sia da bi blio te kę wy po sa żo ną w 80 sta no wisk 
kom pu te ro wych, ka bi ny mul ti me dial ne oraz ka bi nę 
ty flo lo gicz ną

INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA BARDZO DOBRZE OCENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW. 
ŚCISŁE ŁĄCZENIE WIEDZY TEORETYCZNEJ Z PRAKTYKĄ. WYBÓR PRZEDMIOTÓW ZGODNIE 
Z INDYWIDUALNYMI ZAINTERESOWANIAMI STUDENTÓW. WYKŁADY I ĆWICZENIA UZUPEŁNIANE NA 
BIEŻĄCO O AKTUALNE INFORMACJE I TECHNIKI BADAWCZE. Z TEGO JESTEŚMY DUMNI!

  JEDEN WYDZIAŁ 
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– wiele możliwości

Wydział Zarządzania  
i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytet Jagielloński 

KONTAKT: 
 ul. prof. St. Łojasiewicza 4 

30 – 348 Kraków 
 

facebook.com/WZiKS

wzks.uj.edu.pl

https://wzks.uj.edu.pl/
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  1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         1     100,0 

  2    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     2      93,4 

  3    Uniwersytet Warszawski                                            2      89,4 

 4=   Uniwersytet Wrocławski                                             4      78,7 

 4=   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                     5      78,6 

  6    Uniwersytet Gdański                                                  7      72,3 

  7    Uniwersytet Łódzki                                                     5      70,4 

  8    Politechnika Warszawska                                           6      67,4 

  9    Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu     -       65,1 

10    Uniwersytet Śląski w Katowicach                             11     62,9 

11=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       14     57,7 

11=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             14     57,6 

11=  Uniwersytet Zielonogórski                                        14     57,6 

14    Uniwersytet w Białymstoku                                      14     56,4 

15    Uniwersytet Opolski                                                  11     55,5 

16    Uniwersytet Szczeciński                                            11     54,8 

17=  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                 10     53,2 

17=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     19     53,1 

19    KUL Jana Pawła II                                                   14     51,3 

20    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   23     46,9 

21=  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach       9       44,2 

21=  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         18     44,0 

21=  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        21     43,8 

24    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        21     42,5 

25    Uniwersytet Rzeszowski                                            26     39,2 

26    Akademia Ignatianum w Krakowie                           25     35,6 

27    UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                 23     32,7 

28    Akademia im. Jakuba z Paradyża                               -       24,7

Administracja
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 1     Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

 2     SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny           3      92,7 

 3     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      90,4 

 4     Uniwersytet Wrocławski                                             4      72,9 

 5     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               -       71,6 

 6     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     6      65,9 

 7     Uniwersytet Gdański                                                   5      65,0 

 8     Gdański Uniwersytet Medyczny                                 8      62,3 

 9     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego          7      59,8 

10    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         -       53,9 

11    Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie         9      52,0 

12=  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II            10     50,4 

12=  Akademia Ekonomiczno-Human. w Warszawie       11     50,1 

14    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     22     47,1 

15=  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie         -       45,9 

15=  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy       13     45,4 

15=  Uniwersytet Łódzki                                                    12     45,3 

18=  Uniwersytet Śląski w Katowicach                              11     44,6 

18=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     17     44,4 

18=  Uniwersytet Zielonogórski                                         24     44,0 

21    Uniwersytet Opolski                                                   17     42,7 

22    UPH im. Jana Długosza w Częstochowie                   -       41,2 

23=  Akademia Ignatianum w Krakowie                           13     39,2 

23=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         26     39,0 

25=  Uniwersytet Szczeciński                                            19     38,0 

25=  Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi         19     37,5 

27=  Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu      19     36,6 

27=  Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego      13     36,4 

29    Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu                   22     34,8 

30    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach    23     32,1

Psychologia
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https://www.kozminski.edu.pl
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/administracja
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/psychologia
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AGNIESZ KA LI STO PAD,  
bez pie czeń stwo mię dzy na ro do we, 

  Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej,  
      Uniwersytet Opolski 

 
Od wie lu lat in try go wa ły mnie za gad nie nia zwią za ne ze współ cze snym świa tem i je go za gro że nia mi, więc 
wy bór kie run ku nie był przy pad ko wy. Tra fi łam na świet ny wy dział, gdzie czu je się za in te re sow nie wy kła -
dow ców nie tyl ko ich wła sną dys cy pli ną i na uka mi po krew ny mi, ale gdzie dba się o sa tys fak cję i za in te re -
so wa nia stu den tów, otwie ra się nam sze ro ko oczy na re gu ły ży cia po li tycz ne go i mię dzy kul tu ro wych re -
la cji i na współ cze sne za gro że nia cy wi li za cyj ne. I choć po zna je my na za ję ciach tak że ciem ną stro nę mo cy, 
to jed nak pa sjo nu ją ca przy go da! 
Choć za na mi są cią gną ce się już dość dłu go stu dia zdal ne twier dzę, że for mu ła on -li ne nie ode bra ła ja -
ko ści pro wa dzo nym za ję ciom. Nie bój cie się za tem!:). 
Uni wer sy tet Opol ski, mój Wy dział – Na uk o Po li ty ce i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej, a tak że kie ru nek – bez -
pie czeń stwo mię dzy na ro do we ab so lut nie re ko men du ję przy szło rocz nym ma tu rzy stom.  

  1    Uniwersytet Warszawski                                            1     100,0 

  2    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         1      92,5 

  3    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu       6      87,5 

 4=   UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                   -       74,8 

 4=   Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi         9      74,7 

  6    Uniwersytet Łódzki                                                     4      72,4 

  7    Uniwersytet Wrocławski                                             3      71,4 

  8    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                 19     70,8 

  9    Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą                      22     70,2 

10    KUL Jana Pawła II w Lublinie                                     7      64,8 

11=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     12     62,4 

11=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             10     62,2 

11=  UKSW w Warszawie                                                   8      61,7 

11=  Uniwersytet Gdański                                                  11     61,4 

11=  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny          17     61,2 

11=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        5      61,0 

17    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie      13     55,2 

18=  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      18     52,1 

18=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      -       51,6 

20=  Uniwersytet Śląski w Katowicach                              9      50,7 

20=  Uniwersytet Rzeszowski                                            23     50,6 

22=  Akademia Ignatianum w Krakowie                           15     49,2 

22=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        21     48,9 

24    Uniwersytet Zielonogórski                                        16     46,4 

25    Uniwersytet Szczeciński                                            19     42,7 
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 1      Uniwersytet Warszawski                                            -      100,0 

 2      Akademia WSB                                                          -       82,6 

 3      Akademia Pomorska w Słupsku                                -       81,4 

 4      Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                        -       74,9 

 5      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    -       73,5 

 6      Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza           -       64,1 

 7      Uniwersytet Rzeszowski                                            -       59,5 

 8      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              -       56,6 

9=     Uniwersytet Przyr.-Humanistyczny w Siedlcach       -       54,1 

9=     WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                               -       54,1 

11     Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     -       51,4 

12     Uniwersytet Gdański                                                  -       50,8 

13=   Uniwersytet Szczeciński                                             -       49,8 

13=   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   -       49,8 

13=   KUL  Jana Pawła II                                                     -       49,3 

13=   Uniwersytet Wrocławski                                            -       49,1 

13=   Uniwersytet Śląski w Katowicach                              -       48,8 

13=   UJD w Częstochowie                                                  -       48,6 

19     Uniwersytet w Białymstoku                                       -       47,8 

20     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    -       44,6 

21     Uniwersytet Opolski                                                   -       43,9 

22=   Uniwersytet Zielonogórski                                         -       43,2 

22=   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        -       43,0 

24     Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego       -       42,1 

25     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         -       40,5 

26     Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego       -       36,7 

27     Akademia im. Jakuba z Paradyża                              -       31,4

Kierunki o 
bezpieczeństwie
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https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/dziennikarstwo-i-komunikacja
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/kierunki-o-bezpieczenstwie
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SALON MATURZYSTÓW 
 Perspektywy 2021

online

SALON MATURZYSTÓW 
to najlepsze miejsce 

na podejmowanie mądrych decyzji 
dotyczących przyszłości



 1     Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

 2     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      88,2 

 3     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                      3      80,3 

 4     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     5      73,6 

 5     Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                     4      73,0 

 6     Uniwersytet Łódzki                                                     6      69,8 

 7     Uniwersytet Wrocławski                                             6      68,5 

 8     Akademia Finansów i Biznesu Vistula                       13     65,1 

 9     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie                            8      64,1 

10    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             11     60,8 

11    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     13     59,8 

12    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                  8      59,0 

13    Uniwersytet Gdański                                                   8      58,4 

14    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                 13     53,3 

15    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     17     50,3 

16=  Uniwersytet Szczeciński                                            16     49,1 

16=  Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego      20     48,6 

18=  Collegium Civitas w Warszawie                                 18     47,9 

18=  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         10     47,6 

20    Uniwersytet w Białymstoku                                       20     45,4 

21    Uniwersytet Opolski                                                  18     42,0 

22    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          -       38,9 

Stosunki 
międzynarodowe
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 1     Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

 2     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      82,0 

3=    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     3      65,2 

3=    Uniwersytet Łódzki                                                     5      65,0 

 5     Uniwersytet Wrocławski                                             4      64,2 

 6     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               5      62,7 

 7     Uniwersytet Gdański                                                   7      59,7 

 8     Uniwersytet Szczeciński                                             11     56,7 

9=    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     13     54,3 

9=    Akademia Finansów i Biznesu Vistula                       11     53,8 

11    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         9      52,1 

12    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              12     47,5 

13    Uniwersytet Opolski                                                   16     46,8 

14=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie      13     45,8 

14=  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego          7      45,6 

16=  Uniwersytet Rzeszowski                                             21     39,6 

16=  Uniwersytet Zielonogórski                                         16     39,4 

Politologia
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https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/stosunki-miedzynarodowe
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/politologia
http://perspektywy.pl/portal/
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Wydział Nauk o Polityce   
i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytet Opolski 

KONTAKT: 
ul. Katowicka 89 

45-061 Opole 
tel. +48 77 452 74 60 

e-mail: politologia@uni.opole.pl 

politologia.uni.opole.pl

Dla wie lu uczel ni po wo dem do du my jest 
fakt, że ist nie ją set ki lat. In ne chwa lą się licz bą 
wy dzia łów lub no wy mi bu dyn ka mi. Jesz cze in -
ne sta wia ją na pierw szym miej scu swo je osią -
gnię cia. My je ste śmy in ni! Oczy wi ście też roz -
wi ja my na sze za ple cze dy dak tycz ne, pro wa dzi -
my wy so kiej ja ko ści ba da nia na uko we, na wią -
zu je my współ pra cę z part ne ra mi mię dzy na ro -
do wy mi. Dla nas jed nak naj więk szym po wo -
dem do du my są na si stu den ci, a głów ną mi sją 
dba nie o ich do bro. Głę bo ko wie rzy my w to, 
że part ner skie, in dy wi du al ne po dej ście, życz li -
wość oraz ka me ral na at mos fe ra są naj lep szym 
spo so bem na owoc ną współ pra cę z mło dy mi 
ludź mi. Do kła da my wszel kich sta rań, aby nasz 
Wy dział był miej scem, w któ rym każ dy czu je 
się jak u sie bie. Chce my, aby na si stu den ci 
otrzy ma li od nas nie tyl ko wie dzę i wy kształ ce -
nie, ale tak że po czu cie przy na leż no ści 
do wspól no ty aka de mic kiej. Dba my o re la cje, 

CZY WIESZ, ŻE... 
• Na si stu den ci włą cza ni są w licz ne pro jek ty, ini cja ty wy 

i ba da nia na uko we. Z na mi wej dziesz na wyż szy po -
ziom – to nie jest pu sty slo gan, lecz na sza obiet ni ca, 
któ rą trak tu je my bar dzo po waż nie.  

• Na si wy kła dow cy są re gu lar nie wy róż nia ni na gro dą 
Qu ali ty, przy zna wa ną za osią gnię cia w dzie dzi nie pod -
no sze nia ja ko ści kształ ce nia. 

• 90% na szej ka dry na uko wej uzy sku je wy so kie lub bar -
dzo wy so kie wy ni ki za dzia łal ność dy dak tycz ną. 

• Na sza ka dra na uko wa skła da się z am bit nych, za an ga -
żo wa nych i po my sło wych na ukow ców, zdo by wa ją cych 
licz ne gran ty na uko we. 

• Na si wy kła dow cy two rzą ze spół o cha rak te rze mię -
dzy na ro do wym. Pra cu ją z na mi na ukow cy z Ka na dy, 
Czech, Wę gier i Ukra iny.  

• Na si stu den ci do ce nia ją nas za za an ga żo wa nie, życz li -
wość i part ner skie po dej ście. 

• Po li to lo gia -Glo bal Stu dies otrzy ma ła pre sti żo wą eu ro -
pej ską na gro dę Glo bal Edu ca tion Ne twork Eu ro pe 
oraz Cer ty fi kat „Stu dia z Przy szło ścią” 2021. 

• Stu dia EUROPA MASTER koń czy się z dy plo mem 3 
uni wer sy te tów: Opol skie go, Di jon (Fran cja) oraz Mo -
gun cji (Niem cy).

NAJ WIĘK SZYM DLA NAS PO WO DEM DO DU MY SĄ NA SI STU DEN CI, A GŁÓW NĄ MI SJĄ DBA NIE O ICH DO BRO 
I ROZ WÓJ. Z NA MI WEJ DZIESZ NA WYŻ SZY PO ZIOM!
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me diów, przy go to wa li śmy kie ru nek Dzien ni -
kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na. W ofer cie 
ma my rów nież Pu blic Re la tions. Je go ab sol -
wen ci po dej mą pra cę m.in. ja ko spe cja li ści ds. 
pro mo cji, rzecz ni cy pra so wi. Bez pie czeń stwo 
mię dzy na ro do we za pra sza pa sjo na tów świa ta 
służb mun du ro wych, geo po li ty ki i ana li zy stra -
te gicz nej. Za ję cia na tym kie run ku pro wa dzą 
prak ty cy zwią za ni z si ła mi spe cjal ny mi.  

Ma my rów nież pro po zy cję dla tych, któ rzy 
w przy szło ści chcą kie ro wać in sty tu cja mi pu -
blicz ny mi i za rzą dzać ni mi w spo sób sku tecz -
ny, efek tyw ny. Dla ta kich osób do sko na łym 
wy bo rem bę dzie Za rzą dza nie Pu blicz ne. 
Na po zio mie stu diów ma gi ster skich ma my 
jesz cze je den pro gram stu diów, któ ry jest na -
szą szcze gól ną du mą: Po li to lo gia – Eu ro pa 
Ma ster. To uni kal ny pro gram re ali zo wa ny 
na trzech uczel niach: w Opo lu, w Di jon (Fran -
cja) oraz w Mo gun cji (Niem cy).  

uczy my z pa sją, wspie ra my na szych stu den tów 
jak nikt in ny. Mo żesz nam za ufać. Z na mi wej -
dziesz na wyż szy po ziom! 

Na na szym Wy dzia le pra cu je 43 na ukow -
ców. Ce ni my w nich jed nak nie tyl ko kwa li fi ka -
cje me ry to rycz ne. Rów nie waż ne jest dla nas 
to, w ja ki spo sób współ pra cu ją ze stu den ta mi 
i w ja kim stop niu an ga żu ją się w dy dak ty kę.  

Nasz Wy dział ofe ru je 6 kie run ków stu diów. 
Po li to lo gia po win na za in te re so wać w szcze -
gól no ści te oso by, któ re z za cie ka wie niem ob -
ser wu ją współ cze sną po li ty kę i chcą po znać 
od po wie dzi na tak waż ne py ta nia, jak te: Co 
jest isto tą de mo kra cji?; Jak zdo by wa się wła -
dzę? Sto sun ki mię dzy na ro do we to ko lej ny 
z na szych kie run ków. Po ma ga on zro zu mieć 
zło żo ne pro ce sy za cho dzą ce na are nie mię -
dzy na ro do wej: glo ba li za cję, kon flik ty zbroj ne, 
ry wa li za cję go spo dar czą. Dla osób, któ re pla -
nu ją zwią zać swo ją przy szłość ze świa tem 

DBAMY O RELACJE, uczymy z pasją,  
wspieramy naszych studentów jak nikt inny!

http://wnopiks.uni.opole.pl/


 
PA WEŁ PRZY BYSZ,  

pra wo, UW 
 
Zde cy do wa łem się 

na stu dia na Wy dzia le 
Pra wa i Ad mi ni stra cji 

Uni wer sy te tu War szaw skie go ze wzglę du na ma rze nia o ka rie rze praw ni czej, in te re -
su ją cym ży ciu za wo do wym oraz moż li wo ściach współ pra cy z in te re su ją cy mi ludź mi.  
Naj więk szą fraj dę na mo ich stu diach spra wia mi ilość róż no rod nych za jęć da ją cych moż li wość za po zna nia 
się z więk szo ścią ga łę zi pra wa, w tym rów nież dzie dzi na mi, z któ ry mi wią żę swo ją przy szłość. Po nad to 
war to wspo mnieć o nie po wta rzal nej at mos fe rze bu do wa nej przez sa mo rząd stu den tów oraz stu denc ki 
ruch na uko wy. Ce chy oso bo wo ści sprzy ja ją ce tym stu diom to skru pu lat ność, punk tu al ność i …chęć na uki. 
Każ dy przy szły praw nik po wi nien od zna czać się pre cy zją w pi sa nych przez sie bie pi smach, ugrun to wa ną 
wie dzą prak tycz ną i per fek cyj nym przy go to wa niem do roz mów biz ne so wych i bez względ nym pil no wa -
niem ter mi nów. 
Obec na sy tu acja epi de mio lo gicz na po sta wi ła ogrom ne wy zwa nie wła dzom wy dzia łu, z któ rą po ra dzi ły so -
bie one ce lu ją co. Ze wzglę du na kom pe tent ną ka drę na uko wą, za ję cia pro wa dzo ne on li ne nie od sta wa ły 
w żad nym stop niu od tych, któ re od by wa ły się w bu dyn kach uni wer sy tec kich. 
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  1    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     1     100,0 

  2    Uniwersytet Warszawski                                             2      98,2 

3=    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          -       82,8 

3=    Politechnika Warszawska                                            3      82,5 

4=    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                      6      80,0 

4=    Uniwersytet Gdański                                                   3      79,9 

  7    Uniwersytet Łódzki                                                     7      76,1 

  8    SGGW w Warszawie                                                    5      75,1 

9=    Politechnika Gdańska                                                  6      73,8 

9=    Uniwersytet Wrocławski                                            10     73,7 

11    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                  9      68,9 

12    Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie      10     67,8 

13    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                      16     67,0 

14    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        14     65,8 

15=  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                  9      57,3 

15=  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                 10     56,9 

17=  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     20     55,3 

17=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               -       55,2 

19    Politechnika Wrocławska                                           10     54,6 

20=  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                        17     51,8 

20=  UPH w Siedlcach                                                         -       51,3 

22=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    21     50,1 

22=  Politechnika Białostocka                                            19     49,7 

22=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie       -       49,7 

25    Politechnika Łódzka                                                   15     47,7 

Gospodarka 
przestrzenna
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1=    Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

1=    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2     100,0 

 3     SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny           3      90,5 

 4     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     4      85,3 

 5     Uniwersytet Wrocławski                                             5      84,5 

 6     Uniwersytet Gdański                                                   7      79,1 

7=    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie          10     74,5 

7=    Uniwersytet Łódzki                                                     8      74,4 

 9     Uniwersytet Śląski w Katowicach                              6      73,1 

10    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              9      69,5 

11    Uniwersytet w Białymstoku                                       10     66,9 

12    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         10     63,9 

13    Uczelnia Łazarskiego w Warszawie                           14     60,2 

14    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II            16     58,7 

15=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie      13     56,6 

15=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         24     56,4 

17=  Uniwersytet Zielonogórski                                         19     52,6 

17=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     25     52,6 

19    Uniwersytet Szczeciński                                            17     52,0 

20=  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna                 14     49,0 

20=  Uniwersytet Opolski                                                   18     48,9 

20=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        21     48,5 

23    Akademia Pomorska w Słupsku                                 -       47,0 

24    Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego       22     45,3 

25    UPH w Siedlcach                                                         -       44,0 

26    Uniwersytet Rzeszowski                                            19     40,9 

27=  UPH im. Jana Długosza w Częstochowie                  -       39,6 

27=  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach      23     39,5 

29    Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu                     -       37,7 

30    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                        25     32,5
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https://www.kozminski.edu.pl
https://www.wpia.uw.edu.pl
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/gospodarka-przestrzenna
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/prawo
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MAR TA WIE TE SKA, 

so cjo lo gia, UAM 
 
Czło wiek jest isto tą 

spo łecz ną – te sło wa 
naj bar dziej za pa dły mi 

w pa mięć pod czas stu dio wa -
nia. Nie ma lep sze go miej sca do po zna wa nia swo -
jej we wnętrz nej „isto ty spo łecz nej” niż Wy dział So -
cjo lo gii UAM. To wła śnie tu taj zgłę bia się ta jem ni ce 
kla sycz nych teo rii, psy cho lo gii tłu mu, zdo by wa się 
no we spoj rze nie na ota cza ją cą kul tu rę. Stu dio wa nie 
so cjo lo gii na tym wy dzia le po sze rza ho ry zon ty 
i roz wi ja wy obraź nię w to wa rzy stwie wy kształ co -
nych, za fa scy no wa nych na uką na uczy cie li aka de -
mic kich. 

Jak to jest stu dio wać so cjo lo gię w miej scu, gdzie 
roz po czę ła się pol ska przy go da z tą na uką? Od -
po wie cie na to py ta nie wy bie ra jąc po znań ską so -
cjo lo gię ze zna ko mi tą hi sto rią pio nie ra – Flo ria na 
Zna niec kie go.

 
AN NA GŁO WIK, 

ko gni ty wi sty ka, 
KUL 

 
Ko gni… co? Dla cze go 

aku rat ko gni ty wi sty ka?  
Przy pad kiem. Po cząt ko wo 

chcia łam do stać się na psy cho lo gię, ale nie ste ty 
(a ra czej – ste ty) się nie uda ło. Po szłam więc 
na ko gni ty wi sty kę. I… za ko cha łam się w tym kie -
run ku. W moż li wo ści twór cze go my śle nia, dys -
ku sji, by cia na bie żą co z naj now szy mi pu bli ka cja -
mi. To w ko gni ty wi sty ce po cią ga mnie naj bar -
dziej - jest mło dą na uką, któ rą się two rzy. Nie 
przy cho dzę na wy kła dy wy słu chać wy łącz nie 
twar de go ka no nu wie dzy, któ ry jest do wy ku cia. 
Ko gni ty wi sty ka jest na uką in ter dy scy pli nar ną, 
czy li łą czą cą w so bie sześć głów nych dzie dzin: 
neu ro bio lo gię, fi lo zo fię, an tro po lo gię, ję zy ko -
znaw stwo, sztucz ną in te li gen cję i psy cho lo gię. 
Co da je ta ki misz -masz? Do stęp do za so bów 
wie dzy każ dej z tych dzie dzin. Moż li wość two -
rze nia no wych mo de li i teo rii na uko wych 
w opar ciu o wy bra ne frag men ty np. wie dzy psy -
cho lo gicz nej i fi lo zo ficz nej.  
Kto od naj dzie się na ko gni ty wi sty ce? Ktoś cie ka -
wy świa ta, z gło wą otwar tą na no we po my sły. 
Bę dą to oso by za in te re so wa ne za rów no in for -
ma ty ką, two rze niem in te li gent nych sie ci neu ro -
no wych czy baz da nych, a tak że Ci, któ rych jak 
mnie po cią ga psy cho lo gia i fi lo zo fia. Do dat ko wo 
uwa żam, że jest to świet ny po mysł, na dru gi kie -
ru nek. Oso bi ście łą czę go ze wspo mi na ną już 
psy cho lo gią. My ślę, że za ję cia na ko gni ty wi sty ce 
mo gą być rów nież świet nym wy bo rem dla stu -
den tów MISH.  
Dla cze go akur tat KUL?  
Spo tka łam się z nie po wta rzal ną, twór czą i part -
ner ską at mos fe rę na Wy dzia le Fi lo zo fii, a tak że 
z kom pe tent ny mi i do stęp ny mi dla nas wy kła -
dow ca mi, któ rzy pro wa dzą in te re su ją ce za ję cia 
za rów no sta cjo nar ne jak i zdal ne.  
Po le cam ca łą so bą! W stu diach z pa sją moż na się 
za ko chać… 

  1    Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

  2    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      83,9 

  3    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     3      73,8 

  4    SGGW w Warszawie                                                   4      70,6 

  5    AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie                 7      65,4 

6=    Uniwersytet Łódzki                                                     9      63,2 

6=    Uniwersytet Gdański                                                   8      62,9 

6=    Politechnika Śląska                                                      5      62,9 

  9    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             10     56,4 

10    Uniwersytet Wrocławski                                            10     54,6 

11    Collegium Civitas w Warszawie                                 16     52,6 

12=  APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie          15     50,2 

12=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     16     49,7 

13=  Uniwersytet Opolski                                                  16     48,8 

13=   UKSW w Warszawie                                                   6      48,8 

15    KUL Jana Pawła II                                                      10     46,1 

16=  Uniwersytet w Białymstoku                                       22     45,5 

16=  Uniwersytet Śląski w Katowicach                             15     45,5 

16=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        16     45,3 

16=  Uniwersytet Szczeciński                                            13     45,2 

21    Uniwersytet Rzeszowski                                            22     42,6 

22    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   22     39,2 

23    Uniwersytet Zielonogórski                                        14     35,4 

24    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie      20     33,9 

25    UPH w Siedlcach                                                         -       29,0 

26    Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego        -       25,4 
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https://www.kozminski.edu.pl
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/socjologia
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AD RIA NA KO STEC KA,  

pe da go gi ka  
spe cjal na, UAM 

 
Nie peł no spraw ność in te lek -

tu al na jest te ma tem wy cho dzą -
cym co raz bar dziej z cie nia ta bu. Ja 

od naj młod szych lat bra łam udział w wo lon ta ria -
tach, któ re wspie ra ły oso by z nie peł no spraw no -
ścią. Mię dzy in ny mi dla te go zde cy do wa łam się 
pójść na pe da go gi kę spe cjal ną i uwa żam, że to był 
naj lep szy wy bór spo śród wie lu kie run ków stu -
diów na UAMie. Pro wa dzą cy za ję cia za wsze 
prze ka zu ją nam wie dzę, któ ra jest opar ta na ich 
wła snych do świad cze niach, a nie sta no wi je dy nie 
wie dzy czy sto pod ręcz ni ko wej. Spo tka nia z oso -
ba mi z ze wnątrz po zwa la ją o wie le le piej zro zu -
mieć re alia pra cy w szko le spe cjal nej, warsz ta -
tach te ra pii za ję cio wej czy in nych te go ty pu pla -
ców kach. Po za tym, w ra mach przed mio tów 
spe cja li stycz nych, od by wa ły się tak że do dat ko we 

ak tyw no ści na przy kład wyj ścia do róż nych pla -
có wek wspie ra ją cych i edu ku ją cych oso by z nie -
peł no spraw no ścią, gdzie na ży wo mo gli śmy zo -
ba czyć jak prze pro wa dza ne są kon kret ne za ję cia 
oraz jak ra dzić so bie w trud nych sy tu acjach. 

  1    Uniwersytet Warszawski                                             2     100,0 

  2    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         4      96,1 

  3    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     1      95,4 

  4    APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie           5      91,0 

  5    Uniwersytet Wrocławski                                             7      81,5 

  6    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      6      79,7 

7=    ATH w Bielsku-Białej                                                 12     73,6 

7=    Uniwersytet Gdański                                                   9      73,2 

  9    SGGW w Warszawie                                                   8      73,0 

10    Uniwersytet Łódzki                                                    13     69,1 

11    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              9      65,9 

12    UKSW w Warszawie                                                   10     64,9 

13    Akademia WSB                                                           3      62,9 

14    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        14     61,4 

15    Uniwersytet Szczeciński                                            15     59,0 

16    Uniwersytet w Białymstoku                                       21     58,1 

17=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             15     53,3 

17=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   19     53,2 

19=  Akademia Ignatianum w Krakowie                           23     51,8 

19=  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy     23     51,3 

21    Politechnika Śląska                                                      -       49,9 

22=  UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                  19     48,6 

22=  Uniwersytet Opolski                                                   15     48,5 

24=   Uniwersytet Rzeszowski                                            19     48,0 

24=  UPH w Siedlcach                                                        27     47,9 

24=  Uniwersytet Zielonogórski                                         25     47,8 

27    KUL Jana Pawła II                                                      25     46,1 

28    Dolnośląska Szkoła Wyższa                                        -       43,8 

29    Akademia Pomorska w Słupsku                                18     41,8 

30=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         26     40,6 

30=  Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu                     -       40,4 

32    UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu             -       37,4 

33    Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie   30     31,6 

34    Politechnika Koszalińska                                            31     30,5 

35    Akademia im. Jakuba z Paradyża                               -       29,7 

36    Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu            29     27,9 
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 1     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     1     100,0 

 2     Uniwersytet Warszawski                                             2      98,7 

 3     Uniwersytet Wrocławski                                             -       93,7 

4=    Uniwersytet Gdański                                                   6      83,9 

4=    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         -       83,4 

6=    APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie           3      81,3 

6=    Warszawski Uniwersytet Medyczny                          10     79,4 

 8     Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      3      76,7 

 9     Uniwersytet Śląski w Katowicach                              5      72,3 

10    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego          -       67,6 

11    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         8      62,2 

12    Uniwersytet Łódzki                                                     8      61,4 

13    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie       14     59,2 

14    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             11     57,0 

15    Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie      12     51,5 

16    Uniwersytet Szczeciński                                            14     49,4 

17    UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                   -       48,2 

18=  Uniwersytet Rzeszowski                                             -       46,3 

18=  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach      16     46,0 

20=  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie     -       44,9 

20=  Uniwersytet Zielonogórski                                          -       44,7 

22    KUL Jana Pawła II w Lublinie                                     12     41,2

Pedagogika 
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https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/pedagogika-specjalna
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/pedagogika
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  1    Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

  2    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                     2      88,6 

  3    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         3      65,7 

 4=   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                      4      63,0 

 4=   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     5      62,9 

 4=   Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie           6      62,7 

  7    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                      6      59,9 

 8=   SGGW w Warszawie                                                    8      58,5 

 8=   Uniwersytet Łódzki                                                     8      58,4 

10=  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie      15     53,9 

10=  Politechnika Gdańska                                                 11     53,8 

10=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               8      53,3 

10=  Uniwersytet Wrocławski                                            11     53,2 

14    ZUT w Szczecinie                                                       13     51,1 

15    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                 15     50,1 

16    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                 15     48,1 

17=  Uniwersytet Gdański                                                  21     46,4 

17=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     14     46,2 

17=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    19     46,0 

20=  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie                           18     43,5 

20=  KUL Jana Pawła II                                                      24     43,5 

22    Akademia Finansów i Biznesu Vistula                       19     41,3 

23    Uniwersytet Szczeciński                                             18     40,7 

24    Politechnika Warszawska                                            -       39,0 

25    Politechnika Koszalińska                                            31     38,0 

26=  UKSW w Warszawie                                                    -       37,2 

26=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        26     36,9 

28=  Uniwersytet Rzeszowski                                             23     36,0 

28=  Uniwersytet w Białymstoku                                       30     35,9 

30    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                      25     35,2 

31    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 28     33,4 

32=  Uniwersytet Opolski                                                   27     31,8 

32=  Uniwersytet Zielonogórski                                         29     31,5 

32=  UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu              -       31,4 

35    Politechnika Opolska                                                  32     24,0 

36    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         33     22,2 

37    Politechnika Świętokrzyska                                       34     19,2 
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https://www.kozminski.edu.pl
https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia


PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022 103

!

Przyjdź z DOBRĄ maturą!

 1     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                     1     100,0 

 2     Uniwersytet Warszawski                                             2      96,8 

 3     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                      3      93,2 

 4     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie           4      85,8 

 5=   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                  6      73,1 

 5=   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                      5      73,0 

 7     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         -       72,1 

 8     Uniwersytet Łódzki                                                     7      68,3 

 9=   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              14     63,5 

 9=   Politechnika Częstochowska                                      13     63,5 

11    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                18     62,4 

12    Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie      8      61,4 

13=  Uniwersytet Gdański                                                   9      58,2 

13=  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza       -       58,0 

15    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                 11     56,4 

16    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie       15     53,6 

17=  Uniwersytet Szczeciński                                              8      52,9 

17=  Akademia Finansów i Biznesu Vistula                        8      52,8 

19    Uniwersytet Rzeszowski                                             16     51,9 

20=  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                        16     48,6 

20=  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                      19     48,2 

22    Politechnika Koszalińska                                             -       42,2 

23    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          -       32,5 

24    Akademia im. Jakuba z Paradyża                                -       19,1 

Finanse  
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https://www.kozminski.edu.pl
https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/finanse-i-rachunkowosc
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1=    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie           3     100,0 

1=    Uniwersytet Warszawski                                            1     100,0 

 3     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                    2      97,3 

 4     Politechnika Gdańska                                                  5      88,9 

5=    Politechnika Poznańska                                              5      86,9 

5=    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu        -       86,4 

 7     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         3      84,9 

 8      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                      8      83,1 

9      Politechnika Warszawska                                          10     82,4 

10    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie               9      80,9 

11    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                10     79,4 

12=  Akademia WSB                                                          18     78,0 

12=  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                    10     77,9 

14    Uniwersytet Łódzki                                                     6      76,8 

15    Politechnika Wrocławska                                           10     75,6 

16    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                 15     72,5 

17=  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny           -       71,4 

17=  Akademia Ekon.-Humanistyczna w Warszawie          23     71,4 

19    Politechnika Łódzka                                                   16     67,0 

20=  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                       21     65,7 

20=  Politechnika Śląska                                                    19     65,6 

20=  Politechnika Częstochowska                                     16     65,4 

20=  Politechnika Lubelska                                                24     64,9 

24    Akademia Finansów i Biznesu Vistula                       20     63,6 

25=  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                21     62,1 

25=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             23     61,7 

25=  Politechnika Rzeszowska                                          21     61,7 

28    Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi        30     61,1 

29    Politechnika Białostocka                                            26     58,1 

30=  Uniwersytet Gdański                                                  23     57,5 

30=  Politechnika Opolska                                                 27     57,1 

32=  Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego       38     56,5 

32=  Uniwersytet Szczeciński                                            27     56,5 

32=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       30     56,0 

32=  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           42     55,8 

36=  Uniwersytet w Białymstoku                                      35     55,2 

36=  ATH w Bielsku-Białej                                                 36     54,8 

38    Uniwersytet Zielonogórski                                        26     53,6 

39=  UPH w Siedlcach                                                        30     52,7 

39=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     37     52,3 

41    Akademia Pomorska w Słupsku                                 -       50,6 

42    Politechnika Koszalińska                                            26     49,5 

43    Uniwersytet Morski w Gdyni                                     40     47,6 

44=  Wojskowa Akademia Techniczna                               43     46,5 

44=  Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy     41     46,3 

Zarządzanie 

W
SK

AŹ
NI

K 
 

20
21

 2
02

0

20
21

https://www.kozminski.edu.pl
https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/zarzadzanie
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KONTAKT: 
ul. Matejki 22/26,  90-237 Łódź 

tel. 42 635 50 51 
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl 

 

rekrutacja.wz.uni.lodz.pl

Wy dział Za rzą dza nia UŁ nie ustan nie się 
zmie nia i do pa so wu je ofer tę edu ka cyj ną 
do po trzeb ryn ko wych. To tu taj stu den ci zdo -
by wa ją kom pe ten cje me ne dżer skie, by roz -
wi jać swo je wła sne po my sły na biz nes lub pra -
co wać w naj więk szych mię dzy na ro do wych 
kor po ra cjach. Dzię ki at mos fe rze współ pra cy 
i przy jaź ni, od kry wa ją swój oso bi sty po ten cjał 
i znaj du ją wła sne ścież ki roz wo ju. Pra cow ni cy 
Wy dzia łu to lu dzie peł ni pa sji, otwar to ści 
na zmia ny i wia ry w moż li wo ści in nych. 

Bo ga ta ofer ta pro gra mo wa Wy dzia łu Za rzą -
dza nia UŁ po wsta ła w opar ciu o kon sul ta cje 
z pra co daw ca mi i prak ty ka mi go spo dar czy mi.  

Na Wy dzia le dzia ła Ra da Biz ne su, w skład 
któ rej wcho dzą wio dą ce fir my ryn ku lo kal ne -
go i ryn ków mię dzy na ro do wych. Gwa ran tu je 
to stu den tom kon takt z prak ty ka mi i spe cja li -
sta mi w swo ich bran żach. Na to miast po skoń -
cze niu stu diów ab sol wen ci ma ją moż li wość 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UŁ TO JEDNA Z NAJPRĘŻNIEJ DZIAŁAJĄCYCH JEDNOSTEK UNIWERSYTETU 
ŁÓDZKIEGO. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT ISTNIENIA ZAOWOCOWAŁO WYKSZTAŁCENIEM PONAD DWUDZIESTU 
SZEŚCIU TYSIĘCY SPECJALISTÓW W DZIEDZINACH NAUK O ZARZĄDZANIU I FINANSACH.

ZARZĄDZAJ SWOJĄ KARIERĄ!

niu stu diów przy stą pie nie do ofi cjal ne go eg za -
mi nu cer ty fi ku ją ce go. Pro gram CIMA umoż li -
wia stu den tom kie run ku Ma na ge ment and Fi -
nan ce zdo by cie Cer ti fi ca te in Bu si ness Ac co -
un ting, uzy ski wa nie zwol nień z eg za mi nów 
CIMA oraz po twier dze nie wie dzy w trak cie 
eg za mi nów od by wa ją cych się po za Uczel nią 
w wy stan da ry zo wa nych Cen trach Eg za mi na -
cyj nych Pe ar son Vue.  

Kie ru nek Lo gi sty ka otrzy mał akre dy ta cję 
na zgod ność ze stan dar da mi ELA (Eu ro pe an 
Lo gi stics As so cia tion).  

Ab sol wen ci stu diów I i II stop nia mo gą ubie -
gać się o cer ty fi kat Eu ro pe an Ju nior Lo gi sti cian 
oraz Eu ro pe an Se nior Lo gi sti cian.  

Kie ru nek Bu si ness Ma na ge ment uzy skał pre -
sti żo wą, ame ry kań ską akre dy ta cję przy zna -
wa ną przez li de ra akre dy ta cji dla pro gra mów 
edu ka cji biz ne so wej In ter na tio nal Ac cre di ta -
tion Co un cil for Bu si ness Edu ca tion – IACBE.

po dej mo wa nia pra cy w fir mach Part ne rów.  
Za ję cia na Wy dzia le pro wa dzo ne są z wy ko -

rzy sta niem no wo cze snych me tod kształ ce nia: 
ogra ni cze nie form wy kła do wych na rzecz 
dys ku syj nych, pre zen ta cyj nych, gier sy mu la -
cyj nych; więk sza in te rak tyw ność; więk sze za -
an ga żo wa nie stu den ta i na uczy cie la.  

Wy dział Za rzą dza nia UŁ po sia da akre dy ta -
cje mię dzy na ro do wych in sty tu cji, któ re pro -
wa dzą do znacz ne go zwięk sze nia kom pe ten -
cji stu den tów. Dzię ki akre dy ta cji ACCA (As -
so cia tion of Char te red Cer ti fied Ac co un tants) 
stu den ci kie run ku Ra chun ko wość oraz Ra -
chun ko wość i za rzą dza nie fi nan sa mi są zwol -
nie ni z wy bra nych eg za mi nów w ra mach zdo -
by wa nia cer ty fi ka tu ACCA. Akre dy ta cja 
IPMA (In ter na tio nal Pro ject Ma na ge ment As -
so cia tion) umoż li wia stu den tom kie run ku Za -
rzą dza nie do stęp do plat for my wie dzy z za -
kre su za rzą dza nie pro jek ta mi, a po ukoń cze -

CZY WIESZ, ŻE WY DZIAŁ ZA RZĄ DZA NIA UŁ: 
• Otrzymał kategorię A wg MNiSW w ocenie parametrycznej jednostek naukowych  
• Uzyskał najwyższą wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
• Kształci według programów studiów dostosowanych do wymagań rynku pracy 
• Posiada akredytacje międzynarodowych instytucji: ACCA, IPMA, CIMA, ELA, IACBE 
• Współpracuje z biznesem (staże w firmach, szkolenia, praktyki) 

• Wyróżnia się aktywnym życiem studenckim (kilkanaście kół naukowych) 
• Organizuje konferencje, warsztaty, spotkania, wykłady praktyków biznesu 
• Realizuje programy wymiany międzynarodowej (kilkadziesiąt uczelni 

partnerskich) 
• Posiada doskonałą infrastrukturę, zmodernizowane aule, strefy wypoczynku 
• Udostępnia studentom aplikacje mobilną WZmobi

Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego
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https://zarzadzanie.uni.lodz.pl/
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  1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                        1     100,0 

  2    Uniwersytet Warszawski                                            2      96,9 

  3    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    3      80,2 

  4    Uniwersytet Wrocławski                                            3      78,9 

  5    Politechnika Gdańska                                                 6      71,5 

  6    Politechnika Łódzka                                                    7      67,7 

  7    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              9      66,0 

  8    UKSW w Warszawie                                                   7      64,1 

 9=    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   13     62,5 

 9=    Uniwersytet Śląski w Katowicach                             10     62,2 

11     Uniwersytet Gdański                                                  9      61,5 

12     Uniwersytet Łódzki                                                    13     59,7 

13=   Politechnika Poznańska                                             10     59,0 

13=   UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                 12     59,0 

15=   Uniwersytet w Białymstoku                                      17     57,5 

15=   Politechnika Śląska                                                    17     57,0 

17     WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                            16     55,6 

18     Uniwersytet Opolski                                                  19     48,7 
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 1     Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

 2     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      82,5 

 3     Uniwersytet w Białymstoku                                        6      74,8 

 4     Uniwersytet Zielonogórski                                          5      70,8 

 5     Uniwersytet Wrocławski                                             5      64,8 

 6     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              3      64,2 

 7     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     3      63,1 

 8     UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                 11      51,2 

 9     Uniwersytet Opolski                                                   13     48,3 

10    Uniwersytet Szczeciński                                            13     47,0 

11    Uniwersytet Gdański                                                   9      46,3 

12=  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         13     45,5 

12=  Uniwersytet Rzeszowski                                            16     45,4 

14    Uniwersytet Łódzki                                                     8      43,8 

15    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              10     43,1 

16    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     11     39,8
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 1     Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

 2     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      80,6 

 3     Politechnika Warszawska                                            3      76,5 

 4     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                5      68,7 

5=    Politechnika Wrocławska                                            4      66,1 

5=    Politechnika Łódzka                                                    7      66,0 

5=    Uniwersytet Wrocławski                                             6      65,7 

 8     Politechnika Gdańska                                                  8      56,7 

 9     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     8      50,7 

10=  Politechnika Poznańska                                              11     49,1 

10=  Uniwersytet Śląski w Katowicach                              10     48,8 

12    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki    12     47,8 

13    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             11     47,0 

14=  Politechnika Śląska                                                     12     46,3 

14=  Uniwersytet Zielonogórski                                         11     45,8 

14=  Uniwersytet Gdański                                                  20     45,5 

14=  Uniwersytet Szczeciński                                            16     45,5 

14=  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     18     45,0 
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https://fizyka.pw.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/chemia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/fizyka
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/matematyka
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maturę
Wybierz swój  

Salon 
i dobrze zdaj

  1   Uniwersytet Warszawski                                              1     100,0 

  2   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          2      71,0 

  3   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      3      56,5 

  4   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               4      52,8 

  5   Uniwersytet Wrocławski                                              5      42,9
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 1     Uniwersytet Warszawski                                             1     100,0 

 2     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         3      78,1 

 3     Uniwersytet Wrocławski                                             1      72,5 

 4     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     5      57,5 

5=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               9      55,3 

5=    Akademia WSB                                                           6      55,2 

 7     Uniwersytet Łódzki                                                    10     54,1 

 8     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                     10     52,6 

 9     Uniwersytet Gdański                                                   8      51,7 

10    Uniwersytet w Białymstoku                                       18     45,6 

11    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                 16     44,5 

12=  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II            10     43,9 

12=  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                     11      43,6 

12=  ATH w Bielsku-Białej                                                  15     43,2 

12=  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                 11     42,9 

16    Uniwersytet Opolski                                                    -       42,1 

17    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    17     40,4 

18    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     17     39,5 

19    Uniwersytet Szczeciński                                             14     36,5 

20    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        24     34,2 

21    Uniwersytet Rzeszowski                                             20     33,4 

22    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         22     32,6 

Informatyka 
(mgr)
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https://www.vistula.edu.pl/
https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/astronomia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/informatyka
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maturęmaturmaturę

SALON 
MATURZYSTÓW 
 Perspektywy 2021

i dobrze zdaj 
Wybierz  

swój Salon

 1=   Uniwersytet Warszawski                                            2     100,0 

 1=   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         1      99,7 

  3    Uniwersytet Wrocławski                                             4      89,7 

  4    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     3      82,2 

  5    Uniwersytet Gdański                                                  4      76,8 

  6    UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu           7      70,7 

  7    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              8      69,4 

  8    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                 13     68,2 

  9    Uniwersytet Łódzki                                                    10     65,8 

10    Uniwersytet Zielonogórski                                        13     62,9 

11=  Uniwersytet Rzeszowski                                            12     60,7 

11=  Uniwersytet Szczeciński                                             9      60,6 

13    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        8      59,3 

14    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   17     57,3 

15    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        13     54,8 

16    Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie        21     53,7 

17    Uniwersytet Śląski w Katowicach                             16     52,9 

18    UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                  12     51,9 

19    ZUT w Szczecinie                                                      17     51,0 

20    KUL Jana Pawła II                                                      23     50,1 

21    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach            25     47,3 

22    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   24     46,5 

Biotechnologia 
(mgr)
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 1=    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                        1     100,0 

 1=    Uniwersytet Warszawski                                            2      99,7 

  3     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    3      88,3 

  4     Uniwersytet Łódzki                                                    8      77,1 

  5     Uniwersytet Gdański                                                  4      76,4 

  6     SGGW w Warszawie                                                   4      73,1 

 7=    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                     11     72,5 

 7=    Uniwersytet Wrocławski                                            6      72,4 

 7=    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 7      72,4 

10=   Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie      -       65,5 

10=   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach           23     65,3 

12     Uniwersytet Śląski w Katowicach                              9      63,4 

13     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             10     61,7 

14     Uniwersytet w Białymstoku                                      17     59,2 

15     UKSW w Warszawie                                                  15     57,0 

16=   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   17     56,4 

16=   Uniwersytet Rzeszowski                                           11     56,3 

16=   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie    11     56,3 

16=   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        9      56,0 

20     Uniwersytet Szczeciński                                            15     55,0 

21=   Uniwersytet Opolski                                                  15     54,3 

21=   Akademia Pomorska w Słupsku                               15     53,9 

23     Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       17     52,6 

24     Uniwersytet Zielonogórski                                        17     48,2 

25     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach        24     45,9 

26     Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy     24     45,2

Biologia
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 1    Uniwersytet Warszawski                                              1     100,0 

 2    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          2      96,7 

 3    Uniwersytet Śląski w Katowicach                               2      89,8 

 4    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      4      87,6 

 5    Uniwersytet Wrocławski                                              5      75,8 

 6    Uniwersytet Szczeciński                                              6      74,6

Geologia
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1=    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu       1     100,0 

1=    Uniwersytet Warszawski                                             2      99,5 

 3     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         2      92,6 

 4     Uniwersytet Gdański                                                   5      89,1 

 5     Uniwersytet Wrocławski                                             5      85,4 

6=    Uniwersytet Łódzki                                                    11     78,7 

6=    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                 8      78,7 

 8     Politechnika Warszawska                                            4      76,5 

 9     Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                      10     68,8 

10    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              13     68,1 

11=  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                7      67,3 

11=  Uniwersytet Szczeciński                                              -       67,1 

13=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             13     66,1 

13=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        13     65,7 

15    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                             18     64,9 

16    Politechnika Wrocławska                                           17     63,6 

17    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 11     63,0 

18    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                        21     57,0 

19    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny      20     55,1 

20=  Uniwersytet Opolski                                                   22     52,9 

20=  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego         23     52,5 

22    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         24     48,7 

23    Uniwersytet Rzeszowski                                            24     44,5

Ochrona 
środowiska
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1=   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      2     100,0 

1=   Uniwersytet Warszawski                                              1      99,6 

  3   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          3      93,5 

  4   Uniwersytet Wrocławski                                              4      77,1 

  5   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               5      74,7 

  6   Uniwersytet Gdański                                                    6      71,1 

7=   Uniwersytet Łódzki                                                      7      68,3 

7=   Uniwersytet Śląski w Katowicach                               6      67,9 

  9   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie      10     62,3 

10   Uniwersytet Szczeciński                                              6      59,9 

11   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          11     56,4 

12   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie    12     52,0 

13   Akademia Pomorska w Słupsku                                 13     46,5 

14   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy    14     44,8 

Geografia
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/biotechnologia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/biologia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/geologia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/ochrona-srodowiska
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-przyrodnicze/geografia
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Kan dy da ci na stu dia mo gą wy bie rać 
wśród 10 kie run ków stu diów I i II stop nia pro -
wa dzo nych na Wy dzia le Bio lo gii. Ofer ta edu -
ka cyj na jest sta le do sto so wy wa na do po trzeb 
ryn ku pra cy W ro ku 2021/2022 uru cho mia my 
dwa no we kie run ki stu diów: Na ucza nie bio -
lo gii i przy ro dy, na któ rym kształ cić się bę dą 
przy szli na uczy cie le bio lo gii i przy ro dy, oraz 
Bio in for ma ty ka, któ ry umoż li wi stu den tom 
roz wi ja nie in dy wi du al nych za in te re so wań 
w ra mach wy bra nych ście żek jak bio in for ma -
ty ka se kwen cji i ana li za da nych po cho dzą cych 
z se kwen cjo no wa nia no wej ge ne ra cji, bio in -
for ma ty ka struk tu ral na, czy też pro jek to wa nie 
i two rze nie opro gra mo wa nia bio in for ma tycz -
ne go. Kon cep cja i pro gram stu diów kie run ku 
Bio lo gia i zdro wia czło wie ka po wsta ły w po -
ro zu mie niu z pra co daw ca mi, aby wy peł nić za -
po trze bo wa nie na spe cja li stów w za kre sie 

śro do wi ska przy rod ni cze go. Pro gram an giel -
sko ję zycz nych stu diów Envi ron men tal pro -
tec tion obej mu je te ma ty kę ochro ny śro do wi -
ska i zrów no wa ża ne go roz wo ju oraz na uko -
we, praw ne i eko no micz ne pod sta wy ochro -
ny śro do wi ska przy rod ni cze go. Stu den ci stu -
diów II stop nia na kie run ku Neu ro bio lo gia 
po zna ją me cha ni zmy funk cjo no wa nia mó zgu, 
w tym cho rób ukła du ner wo we go oraz moż -
li wo ści wy ko rzy sta nia zdo by tej wie dzy w te -
ra pii eks pe ry men tal nej. Stu dia pro wa dzo ne są 
we współ pra cy z po znań ski mi uczel nia mi: 
Uni wer sy te tem Me dycz nym, Aka de mią Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Uni wer sy te tem Przy -
rod ni czym. Stu dia II stop nia na kie run ku 
Ochro na przy ro dy i edu ka cja przy rod ni czo -
-le śna pro wa dzi my wspól nie z Wy dzia łem Le -
śnym i Tech no lo gii Drew na Uni wer sy te tu 
Przy rod ni cze go w Po zna niu.  

ochro ny i wspo ma ga nia zdro wia lu dzi i zdro -
wia śro do wi sko we go. Stu dia I stop nia na kie -
run ku Bio lo gia po zwa la ją na uzy ska nie rze tel -
nej wie dzy z za kre su na uk bio lo gicz nych, 
a na stu diach II stop nia stu den ci roz wi ja ją swo -
je za in te re so wa nia w ra mach wy bra nej spe -
cjal no ści, jak bio lo gia mo le ku lar na, bio lo gia 
ko mór ki i or ga ni zmu czy bio lo gia czło wie ka. 
Stu dio wa nie kie run ku Bio tech no lo gia da je 
umie jęt no ści po zwa la ją ce na roz wią zy wa nie 
pro ble mów na sty ku współ cze snej bio lo gii, 
me dy cy ny, far ma ko lo gii oraz tech no lo gii, 
w tym rów nież w wy mia rze na no. Stu den ci 
stu diów II stop nia mo gą kon ty nu ować stu dia 
w ra mach an giel sko ję zycz nej Bio tech no lo gy 
lub stu diach pol sko ję zycz nych. Na kie run ku 
Ochro na Śro do wi ska, stu den ci po zna ją stra -
te gie i me to dy ochro ny i kształ to wa nia śro do -
wi ska oraz an tro po ge nicz ne prze kształ ce nia 

CZY WIESZ, ŻE...  
• Ochro na Śro do wi ska – I miej sce w Ran kin gu Kie -

run ków Stu diów Per spek ty wy 2021 
• Bio lo gia – III miej sce w Ran kin gu Kie run ków Stu -

diów Per spek ty wy 2021 
• kie run ki Bio lo gia i Bio tech no lo gia – cer ty fi kat 

„Stu dia z Przy szło ścią 2021”  

• Wy dział Bio lo gii - ka te go ria A+ w oce nie dzia łal no -
ści na uko wej i ba daw czo -roz wo jo wej jed no stek na -
uko wych prze pro wa dzo nej przez MNiSW 

• po nad 50 wy szko lo nych tu to rów aka de mic kich 
• do sko na ła ka dra i no wo cze sne la bo ra to ria 
• kon tak ty na uko we z wy bit ny mi uczo ny mi i in sty tu -

cja mi na uko wy mi z ca łe go świa ta 

• pro gram ERASMUS+ to ofer ta kształ ce nia na 92 
uni wer sy te tach z ca łej Eu ro py  

• licz ne sek cja Ko ła Na uko we go Przy rod ni ków da ją 
stu den tom moż li wość roz wi ja nia wła snej ak tyw no -
ści ba daw czej 

• Kurs Bio lo gii Tro pi kal nej w Ugan dzie

NAUKI BIOLOGICZNE TO DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ DYSCYPLINA WPŁYWAJĄCA NA 
NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY ŻYCIA NA ZIEMI. WYDZIAŁ BIOLOGII UAM PROPONUJE ATRAKCYJNĄ  
I ZRÓŻNICOWANĄ OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ NA WSZYSTKICH POZIOMACH KSZTAŁCENIA, ZARÓWNO  
W JĘZYKU POLSKIM JAK I ANGIELSKIM.  

BIO-MOŻLIWOŚCI
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na przyszłość

Wydział Biologii 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

KONTAKT: 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 

61-614 Poznań 
tel.: 61 829 55 56 

facebook.com/biologiaUAM 
facebook.com/BiologiaiZdrowieCzlowiekaWB/  

biologia.amu.edu.pl

http://biologia.amu.edu.pl/
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Ko le gium Na uk Przy rod ni czych UR wy róż -
nia wy so ki stan dard kształ ce nia na kie run kach 
przy rod ni czych, tech nicz nych, ści słych i rol ni -
czych. Nie ustan nie bu du je my po ten cjał dy dak -
tycz ny, że by efek tyw niej prze ka zy wać Wam 
zdo by tą wie dzę. Ry nek pra cy po szu ku je spe -
cja li stów po sia da ją cych wie dzę o no wo cze -
snych tech no lo giach i in no wa cyj nych roz wią za -
niach. Z na mi mo żesz stać się jed nym z nich. 

W Ko le gium Na uk Przy rod ni czych mo żesz 
stu dio wać na jed nych z naj bar dziej przy szło -
ścio wych kie run ków stu diów. Wśród nich są: 
agro le śnic two, ar chi tek tu ra kra jo bra zu, 
bio lo gia, bio tech no lo gia, fi zy ka, in for ma -
ty ka, in for ma ty ka i eko no me tria, in ży nie -
ria ma te ria ło wa, lo gi sty ka w sek to rze rol -
no -spo żyw czym, ma te ma ty ka, me cha tro -
ni ka, ochro na śro do wi ska, od na wial ne 
źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi, 
rol nic two, sys te my dia gno stycz ne w me -

dy cy nie, tech no lo gia żyw no ści i ży wie nia 
czło wie ka.  

W ro ku 2021 kie run ki: bio tech no lo gia oraz 
sys te my dia gno stycz ne w me dy cy nie uzy ska ły 
Znak Ja ko ści „Stu dia z przy szło ścią”.  

Naj zdol niej szym stu den tom ofe ru je my in dy -
wi du al ny tok stu diów, wy jaz dy na sta że do pre -
sti żo wych ośrod ków na uko wych oraz współ -
pra cę w re ali za cji ba dań z na ukow ca mi o świa -
to wej re no mie – dzię ki te mu rok rocz nie na si 
stu den ci zo sta ją sty pen dy sta mi Mi ni stra. 

W ra mach Ko le gium Na uk Przy rod ni czych 
funk cjo nu je 14 stu denc kich kół na uko wych, 
w tym: SKN Bio tech no lo gii,, BIO-TECH”, SKN 
Fi zy ków, SKN In ży nie rii Ma te ria ło wej „Na no -
tech nik”, SKN Me cha tro ni ki „Me cha tron”, 
SKN Przy rod ni ków, SKN Tech no lo gów Żyw -
no ści „Fer ment”. Człon ko wie kół na uko wych 
czyn nie uczest ni czą w pra cach ba daw czych, 
kon fe ren cjach oraz kon kur sach, wy jeż dża ją 

na obo zy na uko we. Je że li je steś en tu zja stą  
na uk przy rod ni czych lub tech nicz nych to 
z pew no ścią znaj dziesz coś dla sie bie.  

Ko le gium Na uk Przy rod ni czych od lat 
współ pra cu je z wie lo ma przed się bior stwa mi 
i in sty tu cja mi z Pod kar pa cia. Dzię ki tej współ -
pra cy na bie żą co do sto so wu je my pro gra my 
kie run ków stu diów do po trzeb ryn ku pra cy, 
a tak że za pew nia my moż li wość od by wa nia 
prak tyk i sta ży stu denc kich w zna czą cych 
i pręż nie roz wi ja ją cych się fir mach, ta kich jak: 
Ne stle Pol ska S.A., OPTeam S A., BorgWarner, 
i firm na le żą cych do Do li ny Lot ni czej m.in. 
MTU Ae ro En gi nes Pol ska i Pratt & Whit ney 
Rze szów. 

Z na mi mo żesz stu dio wać za gra ni cą! Wy je -
dziesz na stu dia w ra mach mię dzy na ro do wej 
wy mia ny aka de mic kiej Era smus+ do jed nej 
z wie lu uczel ni na świe cie, bę dziesz uczest ni -
kiem mię dzy na ro do wej szko ły let niej w ra -
mach pro gra mu CEEPUS.  

Na na szej uczel ni po znasz zna cze nie ta jem -
ni cze go sło wa „KultURalia”, spraw dzisz czy 
prze trwasz „Noc Plan szó wek”, po bie gniesz 
w „BiegUR” i prze ży jesz „Noc Bio lo gów”. 

Od da je my do Wa szej dys po zy cji ka drę wy -
bit nych na ukow ców i dy dak ty ków, no wo cze -
sną in fra struk tu rę i świet nie wy po sa żo ne la bo -
ra to ria. Stu dia w Ko le gium Na uk Przy rod ni -
czych Uni wer sy te tu Rze szow skie go to do bra 
in we sty cja w Two ją przy szłość! 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

KONTAKT: 
ul. Stanisława Pigonia 1, 35-310 Rzeszów 

tel.: 17 851 85 31 
e-mail: kolegium.cn@ur.edu.pl 

ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych 
facebook.com/kolegium.cn 

STUDIA W KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH 
                to dobra inwestycja w przyszłość!
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NA SZA MI SJA I CEL TO ZA PEW NIE NIE WSZECH STRON NE GO ROZ WO JU NA UKO WE GO, KUL TU RAL NE GO  
I SPO ŁECZ NE GO STU DEN TÓW. KSZTAŁ CI MY OD PO WIE DZIAL NYCH I AM BIT NYCH LU DZI Z PA SJĄ.

CZY WIESZ, ŻE... 
• Ko le gium Na uk Przy rod ni czych UR po wsta ło 

w 2019 ro ku z po łą cze nia trzech pręż nie dzia ła ją -
cych wy dzia łów: Wy dzia łu Bio lo gicz no -Rol ni cze go, 
Wy dzia łu Bio tech no lo gii oraz Wy dzia łu Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni cze go 

• Bu dyn ki dy dak tycz ne Ko le gium miesz czą się głów nie 
w ob rę bie dwóch kam pu sów: Kam pu su Rej ta -
na i Kam pu su Za le sie, gdzie w bli skiej od le gło ści znaj -
du ją się Do my stu den ta 

• Ko le gium Na uk Przy rod ni czych UR ofe ru je stu den tom 
do stęp do in fra struk tu ry wy po sa żo nej w naj no wo cze -
śniej szą apa ra tu rę na uko wo -ba daw czą i umoż li wia im 
udział w pra cach ba daw czych pro wa dzo nych we współ -
pra cy z mię dzy na ro do wy mi ośrod ka mi ba daw czy mi,  

• Ko le gium Na uk Przy rod ni czych UR ści śle współ pra -
cu je z Pod kar pac kim Cen trum In no wa cji Sp. z o. o., 
re zul ta tem cze go są licz ne gran ty na uko wo -ba daw -
cze a stu den ci uczest ni czą w ba da niach w ra mach 
Aka de mii ProtoLab.

ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych


Na sza ofer ta dy dak tycz na dla li ce ali stów to 
czte ry kie run ki: BIOFIZYKA MOLEKU-
LARNA I KOMÓRKOWA, BIOINFOR-
MATYKA, BIOCHEMIA oraz BIOTECH-
NOLOGIA. Wszyst kie wy wo dzą się z bio lo gii, 
lecz wraz z po głę bia niem się wie dzy na te mat 
funk cjo no wa nia or ga ni zmów ży wych prze -
kształ ci ły się w osob ne dys cy pli ny. Od kry cia 
oraz wy na laz ki, któ rych au to ra mi są bio che mi -
cy, bio fi zy cy, bio tech no lo dzy i bio in for ma ty cy 
na na szych oczach re wo lu cjo ni zu ją me dy cy nę, 
dia gno sty kę cho rób, pro jek to wa nie i pro duk -
cję le ków, ko sme to lo gię, kry mi na li sty kę, 
ochro nę śro do wi ska, rol nic two oraz pro duk -
cję pa liw. W chwi li obec nej sek tor li fe scien ce 
to je den z naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją -

udział w re ali za cji pro jek tów, po świę co nych 
naj bar dziej ak tu al nym pro ble mom w ob sza rze 
na uk bio lo gicz nych. Za spra wą roz bu do wa nej 
sie ci kon tak tów mię dzy na ro do wych, stu den ci 
mo gą wy jeż dżać na sta że na uko we, brać 
udział w wy kła dach pro wa dzo nych przez za -
gra nicz nych go ści, a tak że uczest ni czyć w cie -
ka wych kon fe ren cjach i warsz ta tach. 

Przy kła da my du żą wa gę do te go, by na si wy -
cho wan ko wie na uczy li się zdo by wać i ana li zo -
wać in for ma cje. Stwa rza my do sko na łe wa run ki 
do na by wa nia cen nych, la bo ra to ryj nych umie -
jęt no ści prak tycz nych. Sta wia my na sa mo dziel -
ne my śle nie, od po wie dzial ność i pra cę ze spo ło -
wą. Wszyst ko to spra wia, że ab sol wen ci WBBiB 
cie szą się bar dzo do brą opi nią u pra co daw ców. 

cych się ob sza rów go spo dar ki i ro sną cy ry nek 
pra cy dla wy so kiej kla sy spe cja li stów. 

Wy dział Bio che mii, Bio fi zy ki i Bio tech no lo -
gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go znaj du je się 
w ści słej czo łów ce ośrod ków ba daw czych 
i dy dak tycz nych w kra ju (zo stał m.in. wy róż -
nio ny naj wyż szą ka te go rię A+ oraz sta tu sem 
KNOW – Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka 
Wio dą ce go). O je go po zy cji de cy du ją pra cu ją -
cy tu lu dzie – świet ni na ukow cy, na uczy cie le 
aka de mic cy z pa sją oraz am bit ni dok to ran ci. 

Dzię ki umie jęt ne mu po zy ski wa niu fun du szy 
z kra jo wych i eu ro pej skich pro gra mów na ba -
da nia i roz wój, WBBiB mo że za ofe ro wać swo -
im stu den tom in te re su ją ce za ję cia, nie ogra ni -
czo ny do stęp do no wo cze sne go sprzę tu oraz 

CZY WIESZ, ŻE...  
• Przed pod ję ciem de cy zji o wy bo rze stu diów, mo -
żesz od wie dzić WBBiB, wziąć udział w wy kła dach 
i po ka zach or ga ni zo wa nych spe cjal nie dla li ce ali -
stów, po roz ma wiać ze stu den ta mi i wy kła dow ca mi 
oraz zo ba czyć na sze la bo ra to ria (szcze gó ły na: 
www.wbbib.uj.edu.pl/dla -szkol). 

• Co ro ku na WBBiB or ga ni zo wa ny jest kon kurs 
na Stu denc kie Mi ni gran ty Ba daw cze. Zwy cię skie 
ze spo ły otrzy mu ją do 10 tys. zł na re ali za cję wła snych 

po my słów na uko wych. W cza sie pra cy nad pro jek -
tem stu den ci nie tyl ko re ali zu ją swo je pa sje, ale też 
uczą się pla no wać wy dat ki i za rzą dzać cza sem. 

• Kie ru nek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KO-
MÓRKOWA łą cząc po głę bio ną wie dzę z za kre su 
na uk ści słych i bio lo gicz nych da je stu den tom du żą 
ela stycz ność w wy bo rze ścież ki ka rie ry za wo do wej.  

• W Pol sce BIOCHEMIĘ moż na stu dio wać tyl ko na 
WBBiB. In ne uczel nie nie ma ją w swej ofer cie ta -
kie go kie run ku. 

• Już 8 ra zy z rzę du (w la tach 2014-2021) BIOTECH-
NOLOGIA na WBBiB za ję ła I miej sce w ran kin gu kie -
run ków opra co wy wa nym przez „Per spek ty wy”. 

• Od 2019 ro ku na WBBiB moż na stu dio wać 
BIOINFORMATYKĘ. To przy szło ścio wy kie ru nek, 
uru cho mio ny w od po wie dzi na za po trze bo wa nie 
ryn ku na spe cja li stów od pro gra mo wa nia, ana li zy 
da nych bio lo gicz nych i bio me dycz nych, mo de lo wa -
nia kom pu te ro we go ma kro czą ste czek, sy mu la cji 
pro ce sów bio lo gicz nych.

INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA BARDZO DOBRZE OCENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW. 
ŚCISŁE ŁĄCZENIE WIEDZY TEORETYCZNEJ Z PRAKTYKĄ. WYBÓR PRZEDMIOTÓW ZGODNIE 
Z INDYWIDUALNYMI ZAINTERESOWANIAMI STUDENTÓW. WYKŁADY I ĆWICZENIA UZUPEŁNIANE NA 
BIEŻĄCO O AKTUALNE INFORMACJE I TECHNIKI BADAWCZE. Z TEGO JESTEŚMY DUMNI!

ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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na solidnych podstawach

Wydział Biochemii, 
Biofizyki i Biotechnologii 
Uniwersytet Jagielloński 

KONTAKT: 
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków 

Sekretariat ds. ogólnych:  
+48 12 664 60 02 

Sekretariat ds. studenckich:  
+48 12 664 60 00  

fax: +48 12 664 69 02 
e-mail: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

wbbib.uj.edu.pl

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022 111

https://wbbib.uj.edu.pl/


112

KIERUNKI ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE

  1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         1     100,0 

  2    SGGW w Warszawie                                                   2      95,9 

  3    UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu           4      94,8 

  4    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                 7      89,1 

  5    Warszawski Uniwersytet Medyczny                           3      86,7 

  6    Gdański Uniwersytet Medyczny                                 5      76,6 

  7    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                      4      75,2 

  8    Uniwersytet Medyczny w Lublinie                             8      73,3 

  9    UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu                    8      71,0 

10    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                     13     61,5 

11    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       11     59,3 

12=  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie        13     58,1 

12=  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach            16     57,8 

14=   Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie      11     53,9 

14=  AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu           8      53,6 

16    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             17     52,8 

17    Uniwersytet Rzeszowski                                            15     51,7 

18    UPH w Siedlcach                                                        18     44,0 
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 1    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                  1     100,0 

 2    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       2      95,7 

 3    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                              3      90,9 

 4    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          4      77,7 

 5    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                   5      77,1 

 6    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                          6      69,6 

 7    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny      8      57,1 

 8    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy      7      55,8 

 9    Uniwersytet Rzeszowski                                              9      52,0 

10   UPH w Siedlcach                                                         10      45,6 

11   Politechnika Białostocka                                              -       43,7 

Kierunki  
rolnicze i leśne
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https://www.vistula.edu.pl/
https://www.wsz.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-rolnicze-i-lesne


 
PA TRY CJA  

CI BO ROW SKA, 
zoo tech ni ka, 

SGGW 
 

Z wy kształ ce nia je stem 
mu zy kiem i ja ko mu zyk pra -

cu ję, ale – ko cham tak że zwie rzę ta! Wie dzia łam, 
że na we te ry na rię ra czej się nie do sta nę. Przy stę -
pu jąc do „pla nu B”, za py ta łam zna jo mą, któ ra stu -
diu je zoo tech ni kę, o co w tym wła ści wie cho dzi! 
Gdy by nie ona, to na wet nie mia ła bym po ję cia, że ist nie je ta ki kie ru nek – UPS! Za ry zy ko wa łam. Wy bra -
łam Wy dział Ho dow li, Bio in ży nie rii i Ochro ny Zwie rząt w Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go 
w War sza wie. Je stem te raz pew na, że to był je den z mo ich naj lep szych wy bo rów w ży ciu. Na Uczel ni pra -
cu ją nie sa mo wi te oso by, o ogrom nej wie dzy na uko wej i prak tycz nej, mo ty wu ją do dzia ła nia i po ma ga ją 
obrać wła ści wą dro gę. Na uczy łam się za sad cho wu i ho dow li zwie rząt go spo dar skich, wiem, jak od po -
wied nio się ni mi zaj mo wać, jak je roz mna żać, ży wić i dbać o ich śro do wi sko. Naj bar dziej in te re su ją mnie 
za gad nie nia zwią za ne z ho dow lą i do bro sta nem dro biu oraz by dła. Dzię ki wie dzy o pro duk tach po cho dze -
nia zwie rzę ce go sta łam się na praw dę „świa do mym kon su men tem”. 
Naj więk sze za sko cze nie? W mo men cie, gdy do wie dzia łam się, że cze ka mnie sta ty sty ka ma te ma tycz na, 
me to dy ho dow la ne z du żą ilo ścią ob li czeń, po my śla łam: ojej, chy ba jed nak od pad nę! Na szczę ście za ję cia 
by ły na ty le przy stęp ne, że…te raz uwiel biam te ob li cze nia (choć zda rza ją się mo men ty trud ne i peł ne 
zwąt pie nia!)  Na zoo tech ni ce na SGGW naj trud niej sze są pierw sze 3 se me stry, w cza sie któ rych stu diu -
je my bio che mię, fi zjo lo gię i ana to mię zwie rząt, ge ne ty kę, mi kro bio lo gię – ale już wiem, że są one po pro -
stu nie zbęd ne w za wo dzie zoo tech ni ka.  
Mo ją wiel ką przy go dą jest Ko ło Na uko we Ho dow ców Zwie rząt Go spo dar skich. Dzia ła jąc w nim moż -
na po łą czyć wie dzę teo re tycz ną z prak ty ką. Da je wspar cie przy fi nan so wa niu po my słu, udo stęp nia fer my 
na le żą ce do Rol ni cze go Za kła du Do świad czal ne go Wi la nów -Obo ry do pro wa dze nia ba dań i ob ser wa cji 
do ty czą cych np. efek tów sto so wa nia do dat ków do pasz, czy wzbo ga ce nia śro do wi ska o pe wien czyn nik 
ła go dzą cy stres. Po zna ję za wód, lu dzi z pa sją, więc po ko cha łam zoo tech ni kę jesz cze bar dziej. Mo że my 
współ pra co wać ze so bą w two rze niu in no wa cyj nych roz wią zań, pi sać pra ce prze glą do we, na wią zy wać 
kon takt z fa chow ca mi z bran ży. 
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MA CIEJ  

NIE LI PIŃ SKI  
bio tech no lo gia  

Po li tech ni ka  
Łódz ka 

 
Uwa żam, że stu dia na kie run -

ku bio tech no lo gia są za rów no dla tych, któ rzy już 
wie dzą co chcą ro bić po stu diach, jak i dla tych 
któ rzy wciąż szu ka ją dla sie bie ce lu. Chcesz zaj -
mo wać się pro duk cją le ków? Ba da niem lub pro -
duk cją żyw no ści lub pro duk tów fer men ta cji? 
A mo że in te re su ją Cię spra wy zwią za ne z rol nic -
twem? Al bo bio pa li wa? To wszyst ko to bio tech -
no lo gia i stu diu jąc ją po znasz pod sta wy teo re -
tycz ne oraz prak tycz ne pro ce sów wy ko rzy sty -
wa nych w każ dej z tych branż. Spo wo do wa ne to 
jest ogrom ną in ter dy scy pli nar no ścią bio tech no -
lo gii ja ko na uki, a co za tym idzie rów nież stu -
diów. Dzię ki te mu stu diu jąc po zna je się za gad -
nie nia z za kre su che mii – za rów no nie orga nicz -
nej jak i or ga nicz nej, fi zy ki, sze ro ko po ję tych 
przed mio tów in ży nier skich oraz oczy wi ście bio -
che mii i mi kro bio lo gii. Ta kie przy go to wa nie po -
zwa la na wy ko rzy sta nie ogrom nych i wciąż ro -
sną cych moż li wo ści bio tech no lo gii. Ca łą tę wie -
dzę po mo gą Ci przy swo ić wy kła dow cy, po sia da -
ją cy du że do świad cze nie w pra cy w prze my śle. 
Dla osób któ re chcą „wy cią gnąć” ze stu diów 
jesz cze wię cej – na wy dzia le dzia ła ją 3 ko ła na -
uko we re ali zu ją ce pro jek ty na uko we 
przy wspar ciu pra cow ni ków wy dzia łu. 

  1   SGGW w Warszawie                                                    1     100,0 

  2   Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie      2      91,2 

  3   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       3      77,9 

  4   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          4      74,0 

  5   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                          5      70,6 

  5   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                   5      70,3 

  7   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki      6      62,6 

  8   ZUT w Szczecinie                                                        8      58,2 

  9   Uniwersytet Opolski                                                    8      57,4 

10   Uniwersytet Rzeszowski                                              9      54,6 

11   KUL Jana Pawła II                                                    12     51,7 

12   Politechnika Białostocka                                             11     51,1 

Architektura 
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 1    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                   1     100,0 

 2    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       2      93,9 

 3    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                  2      92,5 

 4    Politechnika Łódzka                                                     4      78,9 

 5    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          5      76,9 

 6    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                               5      74,8 

 7    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                          7      70,5 

 8    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny        8      59,6 

9=   Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy      10     55,1 

9=   Uniwersytet Rzeszowski                                              8      54,6 

11= UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                   -       46,4 

11= Politechnika Koszalińska                                             11     45,9 
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o żywieniu  
i żywności
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 1    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                 1     100,0 

 2    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                   2      99,4 

 3    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          3      94,4 

 4    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                          4      88,2 

 5    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       5      79,6 

 6    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               -       68,3 

 7    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                               6      66,1 

Weterynaria
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 1    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       1     100,0 

 2    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          2      93,9 

 3    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                   3      83,6 

 4    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                  5      80,3 

 5    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                          4      75,1 

 6   Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                               6      73,8 

 7    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny         7      63,3 

 8     Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy       7      59,4 

 9    Uniwersytet Przyrodniczo-Human. w Siedlcach        7      55,0

Zootechnika
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/architektura-krajobrazu
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/weterynaria
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/zootechnika
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MATURZYSTÓW 
 Perspektywy 2021

  1  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1     100,0 

  2   Warszawski Uniwersytet Medyczny                            4      97,5 

  3   UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu            2      96,5 

  4   Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                   6      90,8 

  5   UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu                     5      88,2 

  6   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                       7      80,0 

  7   Gdański Uniwersytet Medyczny                                  3      70,1 

  8   Uniwersytet Medyczny w Lublinie                              11     65,8 

  9   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach              8      63,8 

10   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie         10     61,0 

11   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               9      52,0 

Analityka 
medyczna
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 1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1     100,0 

 2    Gdański Uniwersytet Medyczny                                  2      84,9 

 3    Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                        2      84,1 

 4    Warszawski Uniwersytet Medyczny                            4      82,2 

 5    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                  10     80,6 

 6   Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                            5      75,9 

 7    Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie          6      72,5 

 8    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                       6      70,3 

 9    Uniwersytet Medyczny w Lublinie                               9      67,3 

10   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          6      65,6 

11   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach              9      64,0 

12   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              12     55,4 

Kierunek 
lekarski
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 1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1     100,0 

 2    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                            2      92,8 

 3    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                   9      85,0 

 4    Gdański Uniwersytet Medyczny                                  4      82,1 

5=   Warszawski Uniwersytet Medyczny                            2      80,7 

5=   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie          4      80,4 

 7    Uniwersytet Medyczny w Lublinie                               6      75,9 

 8    Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                        8      69,7 

 9    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                       4      68,6 

10   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach             10     61,9 

11   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          13     59,2 

12   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              12     53,3 

13   Uniwersytet Opolski                                                     -       51,6 

14   Uniwersytet Rzeszowski                                             10     47,9 

Położnictwo
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarskihttps://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski
https://rekrutacja.umw.edu.pl/
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 DA MIAN DU RYS, fi zjo te ra pia, kie ru nek le kar ski,  
PUM w Szcze ci nie  
Stu diu jąc na Po mor skim Uni wer sy te cie Me dycz nym w Szcze ci nie zro zu -
mia łem, jak wie le dla mnie zna czy kon takt z dru gim czło wie kiem. Stu dia 

me dycz ne ce chu je ogrom wie dzy, któ rą trze ba przy swo ić w krót kim cza sie. 
Jed nak bez obaw. Przez pierw sze la ta ko rzy sta my z roz ma itych tech nik na uki, 

uła twia ją cych za pa mię ty wa nie. Z cza sem ogra ni cze nia sta ją się mniej uciąż li we i za czy na my wie dzę 
wy ko rzy sty wać w prak ty ce. Oczy wi ście to, jak bę dzie wy glą dać ży cie stu den ta me dy cy ny za le ży w du -
żej mie rze od nie go sa me go. Ja – bę dąc stu den tem fi zjo te ra pii i kie run ku le kar skie go – zro zu mia łem, 
jak waż ne dla mnie są cier pli wość, em pa tia, ela stycz ność, nie sa mo wi ta sa mo dy scy pli na i od po wie dzial -
ność. Te ce chy nie tyl ko uła twia ją ucze nie się, ale przede wszyst kim są waż ne w re la cji z pa cjen tem.  
Czy wszyst ko je stem w sta nie prze czy tać w książ kach lub od na leźć w róż no rod nych po rad ni kach? 
Oczy wi ście, że nie. Wie le waż nych in for ma cji wy nio słem z se tek roz mów z pra cow ni ka mi dy dak tycz -
ny mi, na uko wy mi, ko le żan ka mi i ko le ga mi z PUM i nie tyl ko na szej uczel ni.  

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022

 1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1     100,0 

 2    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                            2      82,5 

 3    Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                        3      75,1 

 4    Warszawski Uniwersytet Medyczny                            3      72,1 

 5    Uniwersytet Medyczny w Lublinie                               4      71,2 

6=   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                       4      70,5 

6=   Gdański Uniwersytet Medyczny                                  6      70,0 

 8    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                   9      64,7 

9     Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie          8      61,0 

10   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach             10     58,5 
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 1     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         1     100,0 

 2     Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                            2      77,3 

 3     Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                  7      73,8 

 4     Gdański Uniwersytet Medyczny                                 5      71,1 

 5     Warszawski Uniwersytet Medyczny                           4      69,7 

 6     Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                      8      62,5 

 7     Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                       5      61,5 

8=    Uniwersytet Medyczny w Lublinie                              3      60,6 

8=    Uniwersytet Zielonogórski                                          -       60,5 

10    Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie         9      59,1 

11    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach            13     54,3 

12    Uniwersytet Rzeszowski                                             8      50,9 

13=  Uniwersytet Opolski                                                    -       50,0 

13=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        11     49,5 

13=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              15     49,4 

16    Akademia Pomorska w Słupsku                                  -       47,9 

17=  ATH w Bielsku-Białej                                                       -       46,7 

17=  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         14     46,6 

19    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach       -       43,9 

20    Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie    11     42,3 

21    Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego       16     32,4 

22    Uniwersytet Technologiczno-Human. w Radomiu     -       28,0
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 1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1     100,0 

 2    Gdański Uniwersytet Medyczny                                  3      82,1 

 3    Warszawski Uniwersytet Medyczny                            2      79,4 

 4=  Uniwersytet Medyczny w Lublinie                               5      73,5 

 4=  Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                   7      73,1 

 6=  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie          9      71,5 

 6=  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                            4      71,2 

 8    Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                        7      66,9 

 9    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                       6      63,2 

10   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach             11     60,6 

11   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               9      59,1 

Farmacja
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 1     Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach      1     100,0 

 2     Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku       2      87,2 

 3     Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu     5      79,2 

 4     Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie     8      77,5 

 5     Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie       3      76,2 

 6     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                         5      74,9 

 7     Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                            7      73,9 

 8     Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                      14     73,1 

 9     Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                      4      69,9 

10    Gdański Uniwersytet Medyczny                                 11     68,9 

11    Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu        8      66,9 

12    Warszawski Uniwersytet Medyczny                          11     65,0 

13    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                 17     63,7 

14=  Uniwersytet Rzeszowski                                             10     58,9 

14=  Politechnika Opolska                                                  14     58,6 

14=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               -       58,4 

17    Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie        11     57,6 

18    UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                  -       52,9 

19    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach            16     52,2 

20    Uniwersytet Opolski                                                    -       51,0 

21    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     -       47,7 

22    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          -       43,7 

23    Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego        -       41,1 

24    Akademia WSB                                                            -       40,5 

25=  Uniwersytet Medyczny w Lublinie                             18     39,2 

25=  Akademia Pomorska w Słupsku                                  -       39,1 

27    Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi         18     33,5 

28    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach        -       25,3 

29    Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego      -       21,6

Fizjoterapia
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 1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1     100,0 

 2    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                   3      80,2 

 3    Uniwersytet Medyczny w Lublinie                               2      77,9 

 4    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach              5      73,5 

 5    Uniwersytet Opolski                                                     -       72,3 

6=   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               7      67,5 

6=   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                       3      67,5 

6=   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie          5      67,4 

6=   Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod. w Częstochowie      -       67,0 

10   Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi          10     57,6 

11   Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu        7      55,9 

12   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          9      55,1 

13   Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie       11     50,4 
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kosmetologia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja
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 1     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu     1     100,0 

 2     Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach     18     83,1 

 3     Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu     11     80,7 

 4     Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku      21     77,1 

 5     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                4      74,0 

6=    Uniwersytet Wrocławski                                             -       70,9 

6=    Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie       9      70,4 

8=    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu              5      68,6 

8=    Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie     5      68,6 

8=    Uniwersytet Łódzki                                                     2      68,5 

11=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie      17     67,7 

11=  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                     5      67,5 

11=  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                12     67,2 

14    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        11     62,7 

15    Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie     11     61,7 

16    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      20     61,1 

17    Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu       18     59,4 

18=  Uniwersytet Szczeciński                                             3      58,4 

18=  Uniwersytet Rzeszowski                                            22     58,4 

20=  Uniwersytet Śląski w Katowicach                               -       56,7 

20=  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                         9      56,3 

22    Politechnika Opolska                                                  11     54,3 

23=  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II            12     49,6 

23=  UPH w Siedlcach                                                         -       49,5 

23=  UPH im. Jana Długosza w Częstochowie                   -       49,2 

26    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach    20     28,8 

27    Akademia im. Jakuba z Paradyża                               -       26,5 

Turystyka  
i rekreacja
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 1     Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach      1     100,0 

 2     Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku      1      91,4 

 3     Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie       8      83,1 

 4     Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu     4      77,3 

 5     Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu        3      75,0 

6=    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy       6      68,8 

6=    Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie       6      68,3 

 8     Uniwersytet Szczeciński                                             5      66,3 

 9     Politechnika Opolska                                                  10     60,5 

10=  Uniwersytet Rzeszowski                                             9      57,5 

10=  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               -       57,3 

10=  UPH im. Jana Długosza w Częstochowie                  10     56,8 

13    Uniwersytet Zielonogórski                                         11     48,4 

14    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          -       35,0 

15    Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego       13     22,9 

Wychowanie 
fizyczne
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 1    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                          1     100,0 

 2    Warszawski Uniwersytet Medyczny                            2      85,5 

 3    Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                        3      77,0 

 4    Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                   7      73,0 

 5    Gdański Uniwersytet Medyczny                                  4      71,1 

 6    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach              9      69,1 

7=   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                       6      68,2 

7=   Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                            5      68,1 

 9   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               -       58,2 

10   Uniwersytet Medyczny w Lublinie                               8      55,7 

11   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach          11     53,4 

12   Uniwersytet Szczeciński                                             11     52,4 

13   Uniwersytet Rzeszowski                                             10     49,9 

14   Akademia Kaliska im. prez. St. Wojciechowskiego        -       27,5

Zdrowie 
publiczne
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http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/wychowanie-fizyczne
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
http://ranking.perspektywy.pl/2021/
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Wy cho dząc na prze ciw po wsta łym po trze bom oraz 
chę ci, by co raz wię cej ko biet otrzy ma ło do stęp do od -
po wied nich na rzę dzi i kom pe ten cji do bu do wa nia glo -
bal nych star tu pów Fun da cja Edu ka cyj na Per spek ty wy 
wspól nie z Ci ti Fo un da tion uru cho mi ła pro gram „She -
sn no va tion Aca de my” – bez płat ną aka de mią star tu po -
wą dla ko biet w STEM, któ rych pa sją są no we tech no -
lo gie i in no wa cje. W grud niu 2020 wy star to wa ła II 
edy cja, w któ rej 35 ko biet z po my słem na star tup 
w cią gu 6 mie się cy otrzy ma: 
• cykl szko leń z umie jęt no ści biz ne so wych i mięk kich; 
• udział w men to rin gu (pra ca z Men to rem/Men tor -

ką 1: 1) i do pra co wy wa nie po my słu; 
• in dy wi du al ne kon sul ta cje z wy bit ny mi Eks per ta mi; 
• wspar cie or ga ni za cyj ne w za kła da niu fir my; 
• pro gram zwień czy Kon kurs, w któ rym zo sta nie na -

gro dzo ny naj bar dziej in no wa cyj ny po mysł; 
• mnó stwo ne twor kin gu, kon tak tów i nie za po mnia -

nych przy jaź ni! 

Na sze men tor ki i men to rzy to wy bit ni przed sta wi cie -
le świa ta biz ne su i na uki. Są wśród nich me ne dżer ki naj -
wyż sze go szcze bla glo bal nych firm (np. Do mi ni ka 
Bet t man, CEO w Sie mens Pol ska; Bo że na Le śniew -
ska, COO w Oran ge Pol ska; Na ta lia Bo żek, COO, 
Ci ti Han dlo wy), za ło ży ciel ki i za ło ży cie le firm, któ re 
od nio sły suk ces na ryn ku (np. Agniesz ka Ma cie jow -
ska, za ło ży ciel ka Eve nea; Ste fan Ba to ry, CEO Bo ok -
sy; Fi lip Gra nek, CEO XTPL) oraz przed się bior cze 
na ukow czy nie (np. Jo an na Ki na sie wicz, Re se arch&In -
no va tion Spe cia list w Neu ro De vi ce Gro up S. A.). 

 
A JUŻ TEJ JE SIE NI RU SZA MY Z KO LEJ NYM 

NA BO REM.  

Masz pomysł na startup? Pomożemy!

66

Wię cej in for ma cji o pro gra mie: 
 http://she sn no va tion.pl/ 

„Star tup” to obec nie bar dzo po pu lar na for ma sa mo re ali za cji, źró dła do cho du i wpły wa -
nia na zmia nę ota cza ją ce go nas świa ta. Ko bie ty w tech no lo giach po strze ga ją star tu py 
przede wszyst kim w ka te go riach moż li wo ści sa mo re ali za cji, a nie ja ko po ten cjal ne, re al ne 
źró dło zy sku i sta bil ny ele ment za wo do wej przy szło ści.  

http://shesnnovation.pl/


http://shesnnovation.pl/
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ALEK SAN DRA 

MRO CZEK,  
ab sol went ka  
ar chi tek tu ry, 

WSEiZ War sza wa 
 

Wy bra łam ar chi tek tu rę, 
po nie waż szu ka łam kie run ku, któ ry po łą czy 
mo je za mi ło wa nia z szan są na kre atyw ną pra -
cę. Mo ją pa sją już od li ceum jest gra fi ka kom -
pu te ro wa. Stu dia, któ re pod ję łam nie tyl ko 
roz wi nę ły mo je do tych cza so we zdol no ści, ale 
tak że po sze rzy ły je o nie zbęd ną dla ar chi tek ta 
umie jęt ność pra cy z pro fe sjo nal ny mi pro gra -
ma mi gra ficz ny mi słu żą cy mi do pro jek to wa nia.

 
ANNA MIŁOSZ, 

absolwentka 
architektury 

WSEiZ  
w Warszawie 

 
Przy go da z ar chi tek tu rą za -

czę ła się u mnie znacz nie wcze śniej niż u mo ich 
ko le gów. Mój dzia dek skoń czył stu dia na kie run -
ku bu dow nic two i pro wa dził fir mę bu dow la ną. 
Biu ro dziad ka by ło naj cie kaw szym miej scem 
do za ba wy i jak się oka za ło z bie giem lat, mo ją 
in spi ra cją ży cio wą w wy bo rze za wo du. Uwiel -
bia łam pod kra dać kal ki tech nicz ne Dziad ka, sia -
dać przy ogrom nym sto le kre ślar skim i ba wić się 
w pro jek tan ta. Już ja ko przed szko lak wy bra łam 
tę dro gę i kon se kwent nie do te go ce lu dą ży łam 
– za wód ar chi tek ta w mo ich oczach od za wsze 
był za wo dem ide al nym. 
Ar chi tek tu ra jest dla osób zde ter mi no wa nych. 
By stu dio wać ten kie ru nek przy szli stu den ci mu -
szą pod jąć tę de cy zję kil ka lat wcze śniej. Wpły -
nę ło to na ca ły mój okres li ce al ny, gdyż co week -
end jeź dzi łam na kurs ry sun ku. Jed nak je stem 
za do wo lo na ze swo ich wy bo rów bę dąc szczę śli -
wą ab sol went ką z ty tu łem ma gi ster in ży nier ar -
chi tekt. A za tem dla cze go za wód ar chi tek ta 
w mo ich oczach jest za wo dem ide al nym? Ar chi -
tek tu ra łą czy w so bie pier wia stek twór czy i in -
ży nier ski. 

  1   Politechnika Warszawska                                             1     100,0 

  2   Politechnika Śląska                                                      2      96,4 

  3   Politechnika Gdańska                                                   5      95,4 

  4   Politechnika Wrocławska                                             3      93,6 

  5   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki      3      90,2 

  6   Politechnika Lubelska                                                  8      86,7 

  7   Politechnika Łódzka                                                     6      85,8 

  8   Politechnika Poznańska                                               6      80,5 

  9   ZUT w Szczecinie                                                       13     74,2 

10   UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy     14     68,1 

11   Politechnika Opolska                                                   9      63,2 

12   Politechnika Białostocka                                             15     62,2 

13   Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza             8      55,2 

14   Uniwersytet Zielonogórski                                         11     52,4 

15   Politechnika Świętokrzyska                                        10     51,2 

Architektura
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  1   Politechnika Warszawska                                             1     100,0 

  2   Politechnika Poznańska                                               1      92,9 

  3  Politechnika Gdańska                                                   6      88,3 

  4   AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie                  3      81,4 

  5   Politechnika Wrocławska                                             4      75,4 

  6   Politechnika Śląska                                                      4      72,2 

  7   Politechnika Łódzka                                                     7      65,4 

  8   Politechnika Świętokrzyska                                         8      64,0 

  9   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki      8      59,1 

10   Politechnika Białostocka                                             10     56,8 

11   Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza             -       52,6 

12   ZUT w Szczecinie                                                       11     51,5 

13   Politechnika Opolska                                                   11     50,9 

14   Uniwersytet Zielonogórski                                         13     38,2 

15   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               -       27,0 

Automatyka 
i robotyka
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https://www.vistula.edu.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/architektura
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/automatyka-i-robotyka
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Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki 

Akademia Górniczo- 
-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie

KONTAKT: 
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

tel. 12 617 30 50 
fax. 12 633 91 03 

e-mail: dziekanat@imir.agh.edu.pl 

www.imir.agh.edu.pl

Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo ty ki 
jest naj więk szym i jed nym z naj star szych w Aka -
de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie. Mo że my 
po szczy cić się osią gnię cia mi, któ re da ją nam po -
zy cję naj lep sze go z wy dzia łów o pro fi lu me cha -
nicz nym, me cha tro nicz nym jak rów nież w ob -
sza rze au to ma ty ki i ro bo ty ki w Pol sce, co po -
twier dza po sia da na ka te go ria na uko wa A+ przy -
zna przez MNiSW oraz re gu lar ne zwy cię stwa 
kie run ków WIMiR w ran kin gach Per spek tyw. 

Dzia łal ność dy dak tycz ną i ba daw czą opie ra -
my nie tyl ko na po nad 65-let niej tra dy cji i do -
świad cze niu, lecz tak że na no wa tor skim 
i otwar tym po dej ściu do co raz szyb ciej zmie nia -
ją cej się rze czy wi sto ści. Dla te go, wy cho dząc 
na prze ciw współ cze snym wy zwa niom, in we -

Je ste śmy dum ni, że na si ab sol wen ci są po szu -
ki wa ny mi spe cja li sta mi na ryn ku pra cy.  

95% ab sol wen tów WIMiR do ro ku po ukoń -
cze niu stu diów pra cu je, a 93% de kla ru je zgod -
ność pra cy z uzy ska nym wy kształ ce niem. 

Stu dia na WIMiR to kształ ce nie na naj wyż szym 
świa to wym po zio mie, to stu dia peł ne moż li wo -
ści i per spek tyw, kształ tu ją ce oso bo wość i przy -
go to wu ją ce do po dej mo wa nia naj trud niej szych 
wy zwań. To wła śnie u nas po wsta je naj wię cej 
pro jek tów stu denc kich: AGH Ra cing, E -Mo to 
AGH, AGH Spa ce Sys tems, New -Tech, Dron En -
gi ne ering, MechaniCAD i wie le in nych.  

Wszyst ko to spra wia, że stu dia na Wy dzia le In -
ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo ty ki są dro gą do zna -
ko mi tej ka rie ry za wo do wej. 

stu je my w no wo cze sną apa ra tu rę ba daw czą i la -
bo ra to ria. Współ pra ca z pod mio ta mi go spo dar -
czy mi po ka zu je nam po trze by no wo cze sne go 
prze my słu i skła nia do mo der ni za cji pro ce su dy -
dak tycz ne go.  

Kształ ci my na kie run kach Me cha ni ka i Bu do wa 
Ma szyn, Au to ma ty ka Prze my sło wa i Ro bo ty ka, 
In ży nie ria Me cha tro nicz na, a tak że na uni kal nych 
kie run kach jak In ży nie ria Aku stycz na oraz in ter -
dy scy pli nar na – In ży nie ria Me cha nicz na i Ma te ria -
ło wa. Pro wa dzi my rów nież kształ ce nie w j. an -
giel skim na kie run ku Me cha tro nic En gi ne ering 
po sia da ją cym ame ry kań ską akre dy ta cję ABET. 
Na si stu den ci wy jeż dża ją na wy mia ny do kra jów 
UE, uzy sku jąc obok dy plo mu AGH, dy plo my 
uczel ni za gra nicz nych.  

CZY WIESZ, ŻE...  
• WIMiR po sia da ka te go rię na uko wą A+, przy zna wa -

ną przez MNiSW naj lep szym jed nost kom na uko wo -
-ba daw czym w kra ju (w ostat niej ka te go ry za cji 
pierw sze miej sce wśród wy dzia łów me cha nicz nych). 

• Od 2017 ro ku WIMiR po sia da akre dy ta cję ame ry -
kań skiej or ga ni za cji ABET (Ac cre di ta tion Bo ard for 
En gi ne ering and Tech no lo gy, Inc.) dla kie run ku Me -
cha tro nic En gi ne ering. 

• W ran kin gu stu diów in ży nier skich „Per spek ty -
wy 2021” kie ru nek In ży nie ria Me cha tro nicz na po raz 

czwar ty z rzę du za jął I miej sce w swo jej gru pie, 
a kie ru nek stu diów Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn za -
jął miej sce II. 

• W ran kin gu stu diów Per spek tyw kie run ki WIMiR 12 
ra zy za ję ły miej sce pierw sze, a 17 ra zy by ły na po dium. 

• Stu den ci z AGH Ra cing skon stru owa li już 7 bo li dów 
w tym 2 o na pę dzie elek trycz nym, a na za wo dach 
SAE Au stra lia 2020 za ję li 1 miej sca w kon ku ren cji 
De sign oraz za naj lep sze sy mu la cje. 

• Ze spół AGH Spa ce Sys tems wy grał kon kurs Spa ce -
port Ame ri ca Cup 2021 z ra kie tą Sky lark. 

• Stu den ci Kół Na uko wych WIMiR two rzą po jaz dy: 
wy ści go we (AGH Ra cing), jed no śla do we (E -Mo to 
AGH), la ta ją ce (Dro ne En gi ne ering, Ae ro Te am ILK 
AGH), pły wa ją ce (AGH Ma ri nes), a na wet ko smicz -
ne (AGH Spa ce Sys tems). 

• Co ro ku or ga ni zo wa ne są owia ne tra dy cją wspa nia łe 
im pre zy: Bal Me cha ni ka, za wo dy nar ciar skie o Pu -
char Dzie ka na oraz Rajd Me cha ni ka – 3 dnio we wę -
dro wa nie szla ka mi gór ski mi za wsze koń czo ne me -
czem pił kar skim Ka dra – Stu den ci.

WY DZIA Ł IN ŻY NIE RII ME CHA NICZ NEJ I RO BO TY KI ŁĄ CZY  TEO RIĘ Z PRAK TY KĄ, IN NO WA CYJ NOŚĆ Z TRA DY -
CJĄ I WIE LO LET NIM DO ŚWIAD CZE NIEM. NO WO CZE SNE LA BO RA TO RIA, DO ŚWIAD CZO NA KA DRA AKA DE MIC -
KA, PEŁ NE PO MY SŁÓW KO ŁA NA UKO WE ORAZ PO ZY TYW NA AT MOS FE RA STWA RZA JĄ IDE AL NE WA RUN KI 
DO ZDO BY WA NIA WIE DZY, RE ALI ZA CJI WŁA SNYCH PA SJI I SĄ DRO GĄ DO ZNA KO MI TEJ KA RIE RY ZA WO DO WEJ.

STUDIA pełne możliwości
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http://www.imir.agh.edu.pl/
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MGR INŻ. MA RIA BZÓW KA,  
dok to rant ka, bio tech no lo gia, PŚ  

 
Stu dio wa nie na Po li tech ni ce Ślą skiej da ło 

mi moż li wość do łą cze nia do in ter dy scy pli -
nar nej gru py ba daw czej Tun ne ling Gro up. 

Dzię ki te mu, już od sa me go po cząt ku stu diów in ży -
nier skich, by łam za an ga żo wa na w róż ne pro jek ty ba daw cze, 
a tak że mo głam roz wi nąć mo je za in te re so wa nia z po gra ni cza 
che mii ob li cze nio wej i bio lo gii mo le ku lar nej. Uczest ni cząc 
w pra cach gru py ca ły czas zdo by wa łam do świad cze nie, któ re 
jest tak cen ne nie tyl ko pod ką tem dal szej pra cy, ale rów nież ze 
wzglę du na moż li wość apli ka cji o do dat ko we środ ki fi nan so we 
– sty pen dia i gran ty. Obec nie, ra zem z ko le żan ka mi i ko le ga mi 
z gru py, pra cu je my nad naj bar dziej ak tu al ny mi pro ble ma mi na -
uko wy mi, włą cza jąc w to po ja wie nie się no we go ko ro na wi ru sa.

  1    Politechnika Warszawska                                           1     100,0 

  2    SGGW w Warszawie                                                   6      87,0 

  3    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                  -       81,4 

  4    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                      8      74,5 

  5    Politechnika Łódzka                                                    2      71,5 

 6=   Politechnika Wrocławska                                            2      67,0 

 6=   Politechnika Gdańska                                                  4      66,8 

  8    Politechnika Śląska                                                     7      58,1 

  9    Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie      -       55,1 

10    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       10     51,2 

11    Politechnika Częstochowska                                      4      49,8 

12=  Politechnika Białostocka                                             -       48,0 

12=  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     9      47,8 

14    UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   11     42,1 

15    Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza           12     41,1 

Biotechnologia 
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 1    Politechnika Warszawska                                             1     100,0 

 2    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                 3      91,3 

 3    Politechnika Gdańska                                                   2      79,8 

 4    Politechnika Śląska                                                      7      69,7 

 5    Politechnika Wrocławska                                             4      66,7 

6=   Politechnika Łódzka                                                     7      59,3 

6=   Politechnika Lubelska                                                  4      58,9 

 8    Politechnika Białostocka                                             10     54,9 

9=   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     11     50,8 

9=   Uniwersytet Śląski w Katowicach                               9      50,6 

11   Politechnika Poznańska                                               6      49,7 

12   Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy      13     41,6 

13   Uniwersytet Zielonogórski                                         11     40,7 

Inżynieria 
biomedyczna
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 1     Politechnika Warszawska                                            1     100,0 

 2     Politechnika Wrocławska                                            2      93,6 

 3     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                3      84,2 

 4     Politechnika Gdańska                                                  6      78,2 

 5     Politechnika Łódzka                                                    5      76,1 

 6     Politechnika Śląska                                                      4      74,5 

 7     Politechnika Poznańska                                               4      71,6 

 8     Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny       8      62,1 

 9     Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki       9      56,3 

10=  Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy        11     50,2 

10=  Politechnika Rzeszowska                                           10     50,1 

12    Uniwersytet Technologiczno-Human. w Radomiu     -       39,7

Technologia 
chemiczna
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http://ranking.perspektywy.pl/2021/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/biotechnologia-inz
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/technologia-chemiczna
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/inzynieria-biomedyczna
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Wydział Chemiczny 
 Politechnika Śląska 

KONTAKT: 
ks. M. Strzody 9 
44-100 Gliwice 

 tel: +48 32 237 15 49 
 e-mail: rch@polsl.pl 

polsl.pl/rch/ 

rekrutacja.polsl.pl 

Wy dział pro wa dzi stu dia I i II stop nia 
na czte rech kie run kach: 

Bio tech no lo gia – kie ru nek mię dzy wy dzia -
ło wy, spe cjal ność (już na I stop niu stu diów):  
• Bio tech no lo gia prze my sło wa 

 
Che mia, spe cjal no ści: 

• Bio ana li ty ka  
• Che mia Far ma ceu tycz na 
• Che mia ma te ria łów 
 

Tech no lo gia Che micz na spe cjal no ści:  
• Tech no lo gia nie orga nicz na i elek tro che mia 
• Tech no lo gia che micz na or ga nicz na  
• Tech no lo gia po li me rów i two rzyw sztucz nych  
• In ży nie ria i apa ra tu ra pro ce so wa 

CZY WIESZ, ŻE... 
• na na szym Wy dzia le jest pro wa dzo ny je dy ny w Pol -

sce nie od płat ny kie ru nek stu diów che micz nych cał -
ko wi cie po an giel sku 

• mo żesz za pew nić so bie miej sce na jed nym z czte rech 
kie run ków lub zdo być do dat ko we punk ty w re kru ta -
cji, star tu jąc w dwóch kon kur sach: Kon kur sie  
Che micz nym i Kon kur sie „O zło ty in deks” 

• w cią gu stu diów mo żesz trzy ra zy od być mię dzy na ro -

do wą prak ty kę w ra mach pro gra mu Era smus+,  
mo żesz też wy je chać na stu dia za gra ni cę na se mestr 
lub na rok 

• już od dru gie go se me stru masz moż li wość uczest ni -
cze nia w pra cach na uko wych, pro jek tach ba daw -
czych i prze my sło wych, dzię ki te mu zdo by wasz  
do świad cze nie 

• już na stu diach mo żesz być współ au to rem pu bli ka cji i pa -
ten tów, a tak że mo żesz do stać do dat ko we sty pen dium  

• na Wy dzia le dzia ła Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Wy dzia -
łu Che micz ne go, któ re fun du je sty pen dia dla naj lep -
szych stu den tów, oraz dla Po la ka zza wschod niej  
gra ni cy stu diu ją ce go u nas 

• co ro ku or ga ni zu je my „Kon cert na scho dach” dla stu -
den tów i pra cow ni ków 

• or ga ni zu je my za ję cia i po ka zy che micz ne dla dzie ci 
i mło dzie ży, w któ rych ak tyw nie uczest ni czą na si  
stu den ci zrze sze ni w Ko le Na uko wym Che mi ków.
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stu dia ma gi ster skie • III sto pień – 4 let nia Szko -
ła Dok to rów  

 
Kwa li fi ka cja na stu dia pierw sze go stop nia 

od by wa się na pod sta wie wy ni ków z czę ści pi -
sem nych eg za mi nu ma tu ral ne go. Bra ne są 
pod uwa gę punk ty z ma te ma ty ki (po ziom 
pod sta wo wy) i przed mio tu do dat ko we go 
(ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, 
bio lo gia, geo gra fia).  

Ist nie je moż li wość za kwa te ro wa nia w Do mu 
Stu den ta: „Ka ro lin ka”.  

W aka de mi ku: bez płat ne łą cze in ter ne to we 
w każ dym po ko ju, si łow nia, te nis sto ło wy, sa la TV 
i vi deo, bi blio te ka.

In du strial and En gi ne ering Che mi stry 
– je dy ny w Pol sce kie ru nek che micz ny, pro wa -
dzo ny cał ko wi cie za dar mo w ję zy ku an giel -
skim, po sia da ją cy akre dy ta cję Ko mi sji Akre dy -
ta cyj nej Uczel ni Tech nicz nych oraz Eu ro pe an 
Ne twork for Ac cre di ta tion of E n gi ne ering Edu -
ca tion, spe cjal no ści (na II stop niu stu diów):  
• Pro cess en gi ne ering and gre en che mi cal 

tech no lo gies 
• Na no ma te rials and fi ne che mi cals 

 
Ofe ru je my trój stop nio wy sys tem stu diów sta -

cjo nar nych (dzien nych) oraz nie sta cjo nar nych:  
Stu dia sta cjo nar ne: • I sto pień – 3,5 let nie 

stu dia in ży nier skie • II sto pień – 1,5 let nie  

ZAPRASZAMY  NA STUDIA
ZA PRA SZA MY NA STU DIA NA WY DZIA LE CHE MICZ NYM PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ, KTÓ RA NA LE ŻY DO  
10 UCZEL NI POL SKICH OB JĘ TYCH PRE STI ŻO WYM PRO GRA MEM INI CJA TY WA DO SKO NA ŁO ŚCI – UCZEL NIA  
BA DAW CZA. JE ŚLI PO SZU KU JESZ ATRAK CYJ NE GO ZA WO DU, UMOŻ LI WIA JĄ CE GO UZY SKA NIE ZA TRUD NIE NIA 
W KRA JU I ZA GRA NI CĄ PO WI NIE NEŚ ZO STAĆ IN ŻY NIE REM CHE MI KIEM. CHE MI CY SĄ PO SZU KI WA NY MI  
SPE CJA LI STA MI ZA RÓW NO W ZA KŁA DACH PRZE MY SŁU CHE MICZ NE GO, SPO ŻYW CZE GO, FAR MA CEU TYCZ NE GO 
JAK I KO SME TYCZ NE GO. 

http://ranking.perspektywy.pl/2021/
https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/rch
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JO AN NA  

UBY CHA,  
ener ge ty ka, PWr 

 
Od dziec ka in te re so -

wa łam się przed mio ta -
mi ści sły mi, jed nak nie by -

łam ukie run ko wa na na żad ną kon kret ną dzie -
dzi nę. Dzię ki stu diom na Po li tech ni ce Wro -
cław skiej za in te re so wa łam się tech no lo gia mi 
ko smicz ny mi. Na dru gim ro ku do wie dzia łam 
się o PWr in Spa ce – no wym ko le na uko wym, 
któ re zaj mu je się bu do wa niem ra kiet eks pe ry -
men tal nych. Wy bra łam się na spo tka nie re kru -
ta cyj ne i od ra zu po czu łam, że to jest wła śnie 
to, cze go szu ka łam. Mo je ży cie stu denc kie na -
bra ło zu peł nie no we go wy mia ru. Naj wię cej sa -
tys fak cji da ło mi – i na dal da je – two rze nie cze -
goś od ze ra. 
Dziś, dzię ki cięż kiej pra cy PWr in Spa ce jest 
jed nym z naj bar dziej roz po zna wal nych kół, a ja 
mam za so bą do dat ko we do świad cze nie 
– funk cję wi ce pre ze ski. Za ję li śmy pią te miej sce 
w de biu tanc kim star cie na za wo dach Spa ce -
port Ame ri ca Cup z ra kie tą na pę dza ną sil ni -
kiem hy bry do wym.

 
ROK SA NA  

SZMI GIEL SKA, 
bu dow nic two, PO 

 
Od dziec ka by łam 

umy słem ści słym, dla -
te go już od gim na zjum wy -

bie ra łam kla sy o pro fi lu ma te ma tycz no -fi zycz -
nym. Bu dow nic two wy bra łam ze wzglę du 
na ma te ma ty kę i ry su nek tech nicz ny, jed nak był 
to wy bór dość spon ta nicz ny. Po mi mo, po cząt -
ko wo, ma łej wie dzy w tej dzie dzi nie, obec nie 
uwa żam, że by ła to naj lep sza de cy zja, po nie -
waż te mat bu dow nic twa ogrom nie mnie za in -
te re so wał. Wy bór Po li tech ni ki Opol skiej był 
dość ła twy, ze wzglę du na pro sty do jazd z do -
mu ro dzin ne go oraz re no mę kie run ku, o któ -
rym sły sza łam, że na tej uczel ni jest jed nym 
z lep szych w Pol sce.

 
KA TA RZY NA  
HO ŁOD NIK,  

fi zy ka tech nicz na  
i na no in ży nie ria, 

PWr 
 

Bar dzo dłu go nie umia łam 
pod jąć de cy zji ja ką uczel nię i kie ru nek stu diów wy -
brać. W kla sie ma tu ral nej po sta no wi łam wziąć udział 
w Stu dium Ta lent or ga ni zo wa nym przez Po li tech ni -
kę Wro cław ską, z fi zy ki i z ma te ma ty ki. Ukoń cze nie 
te go kon kur su z ty tu łem lau re ata umoż li wia przy ję -
cie na Wy dział Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki, 
lub Ma te ma ty ki z po mi nię ciem re kru ta cji, a za tem 
stu dia zwią za ne z ma te ma ty ką, fi zy ką lub in for ma ty -
ką stały przede mną otwo rem. Od kry łam, że fi zy ka 
po zwa la na po łą cze nie ma te ma ty ki i za gad nień in for -
ma tycz nych w prak tycz nych za sto so wa niach, a na -
no in ży nie ria stoi na gra ni cy wie dzy fi zycz nej, bio lo -
gicz nej i che micz nej. Z per spek ty wy cza su, a koń czę 
wła śnie trze ci rok stu diów na kie run ku fi zy ka tech -
nicz na ze spe cjal no ścią na no in ży nie ria, na dal uwa -
żam, że by ła to bar dzo do bra de cy zja. Pra ca ba daw -
cza w La bo ra to rium Optycz nej Spek tro sko pii Na no -
struk tur, któ rą roz po czę łam już od trze cie go se me -
stru, jest wcią ga ją ca i peł na no wych wy zwań, a za -
gad nie nia po zna wa ne w to ku stu diów po zwa la ją 
na głęb sze zro zu mie nie ob ser wo wa nych zja wisk. 
Po li tech ni ka Wro cław ska – po przez współ pra cę 
z za gra nicz ny mi uczel nia mi i ośrod ka mi na uko wo -
-ba daw czy mi – na praw dę wspie ra stu den tów 
w zdo by wa niu do świad cze nia na are nie mię dzy na -
ro do wej: na prze strze ni ubie głe go ro ku mia łam oka -
zję czyn nie uczest ni czyć w kil ku mię dzy na ro do wych 
kon fe ren cjach. 

Czytaj
Perspektywy.pl

  1    Politechnika Wrocławska                                            1     100,0 

  2    Politechnika Warszawska                                           1      99,0 

  3    Politechnika Śląska                                                     3      92,9 

  4    Politechnika Gdańska                                                 4      89,3 

  5    AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie                6      80,3 

  6    Politechnika Lubelska                                                 6      79,5 

  7    Politechnika Łódzka                                                    5      76,6 

  8    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     7      75,2 

  9    ZUT w Szczecinie                                                       9      73,0 

10=   Politechnika Poznańska                                              9      66,6 

10=   Politechnika Częstochowska                                     10     66,2 

12     Politechnika Białostocka                                            13     63,3 

13     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 12     62,4 

14     WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                            13     60,2 

15     UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy    22     56,5 

16     Politechnika Opolska                                                 15     54,1 

17     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       16     51,4 

18     Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza           16     50,5 

19     SGGW w Warszawie                                                  15     49,2 

20=   Uniwersytet Zielonogórski                                        18     47,1 

20=   Politechnika Koszalińska                                           18     46,6 

22     Politechnika Świętokrzyska                                       20     45,8 

23     ATH w Bielsku-Białej                                                 23     36,4

Budownictwo
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  1   Politechnika Warszawska                                             1     100,0 

  2   AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie                  2      89,3 

  3   Politechnika Śląska                                                      2      87,9 

  4   Politechnika Wrocławska                                             4      81,7 

  5   Politechnika Gdańska                                                   6      77,4 

  6   Politechnika Łódzka                                                     5      72,6 

  7   Politechnika Poznańska                                               7      64,6 

  8   SGGW w Warszawie                                                    8      60,7 

  9   Politechnika Częstochowska                                       8      58,2 

10   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki      8      56,2 

11   WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                              8      55,3 

12   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       12     52,9 

13   Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza            13     46,5 

14   Politechnika Koszalińska                                             15     38,5 

Energetyka
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 1    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                 1     100,0 

 2   Politechnika Warszawska                                             1      95,0 

 3    Politechnika Wrocławska                                             4      71,8 

 4    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu               3      71,0 

 5    Politechnika Gdańska                                                   5      66,0 

 6    Politechnika Łódzka                                                     5      62,4 

 7    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     6      56,3 

 8    Politechnika Poznańska                                               8      51,6 

 9    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     10     50,6 

10   Politechnika Częstochowska                                       11     48,2 

Fizyka 
techniczna
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/budownictwo
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/energetyka
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/fizyka-techniczna
http://perspektywy.pl/portal/


Wydział  
Inżynierii Lądowej 

Politechnika Warszawska

KONTAKT: 
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa 

tel. 22 234 65 95, fax 22 825 88 99 
www.il.pw.edu.pl 

www.facebook.com/wilpw/

il.pw.edu.pl

 
Kategoria Naukowa A

Wy dział In ży nie rii Lą do wej jest wio dą cą jed -
nost ką na uko wą i dy dak tycz ną w dzie dzi nie bu -
dow nic twa. Na Wy dzia le pro wa dzo ne są stu dia 
in ży nier skie (I stop nia) i ma gi ster skie (II stop nia) 
na kie run ku „Bu dow nic two” (akre dy ta cja Pol -
skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej) w za kre sie spe cjal -
no ści: Bu dow nic two Zrów no wa żo ne, Dro gi 
Szy no we, In ży nie ria Ko mu ni ka cyj na, In ży -
nie ria Pro duk cji Bu dow la nej, Kon struk cje 
Bu dow la ne i In ży nier skie ze spe cja li za cja -
mi: Kon struk cje Bu dow la ne, Mo sty i Bu -
dow le Pod ziem ne oraz Teo ria Kon struk cji. 
Od r. a. 2019/2020 da je moż li wość stu dio wa nia 
na no wym kie run ku na stu diach II stop nia: 
Bu do wa i Eks plo ata cja In fra struk tu ry 
Trans por tu Szy no we go. Wy dział ma pod pi sa -
ną umo wę z Eco le Na tio na ledes Ponts et 
Chaus se es, ParisTech, umoż li wia ją cą uzy ska nie 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POWSTAŁ W 1915 ROKU JAKO JEDEN Z CZTERECH WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI 
WARSZAWSKIEJ, ALE JEGO TRADYCJE SIĘGAJĄ 1826 ROKU. 
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Na uki, Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo -
ju. Wie le tych pro jek tów re ali zo wa nych jest 
we współ pra cy z part ne ra mi prze my sło wy mi 
oraz kra jo wy mi i mię dzy na ro do wy mi sto wa -
rzy sze nia mi za wo do wy mi. 

Wy dział In ży nie rii Lą do wej pro wa dzi ak tyw -
ną współ pra cę ze wszyst ki mi uczel nia mi tech -
nicz ny mi w Pol sce. Wy dział ma pod pi sa ne umo -
wy o współ pra cy z ośrod ka mi z więk szo ści kra -
jów Unii Eu ro pej skiej, a spo za niej z ta kich jak: 
Sta ny Zjed no czo ne, Ja po nia, Wiel ka Bry ta nia, 
Au stra lia, Re pu bli ka Po łu dnio wej Afry ki, Chi ny. 
Wy dział bie rze ak tyw ny udział w wy mia nie stu -
den tów w ra mach pro gra mu Era smus+ i ma 
pod pi sa ne na sta łe umo wy umoż li wia ją ce wie lu 
pol skim stu den tom wy jaz dy za gra ni cę oraz 
przy jazd za gra nicz nych stu den tów w ce lu od by -
cia stu diów na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej. 

po dwój ne go dy plo mu stu diów II stop nia. Wy -
dział umoż li wia rów nież kształ ce nie na stu diach 
dok to ranc kich. Po sia da upraw nie nia do nada -
wa nia stop ni i ty tu łów na uko wych w dys cy pli -
nie „Bu dow nic two”. 

Wie lo kie run ko we pra ce ba daw cze pro wa -
dzo ne są w ta kich dzie dzi nach, jak: me cha ni ka 
ma te ria łów i kon struk cji, ba da nia ele men tów 
no śnych kon strukcji oraz two rze nie no wych 
roz wią zań w za kre sie kon struk cji bu dow la -
nych i in ży nier skich, in ży nie ria ma te ria łów bu -
dow la nych, geo tech ni ka, fi zy ka bu dow li i pro -
ble ma ty ka ener go osz częd no ści w bu dow nic -
twie, in ży nie ria ko mu ni ka cyj na, or ga ni za cja 
i za rzą dza nie w bu dow nic twie. Pra ce ba daw -
cze fi nan so wa ne są głów nie ze środ ków pu -
blicz nych na na ukę w ra mach pro jek tów eu ro -
pej skich, pro jek tów Na ro do we go Cen trum 

- gwarancja solidnej wiedzy!
BUDOWNICTWO

CZY WIESZ, ŻE:  
• Jest jed nym z naj więk szych i naj star szych wy dzia łów 

Po li tech ni ki War szaw skiej. Na WIL stu diu je oko ło 1600 
stu den tów i za trud nio nych jest 150 pra cow ni ków na -
uko wo -dy dak tycz nych oraz 70 pra cow ni ków tech nicz -
nych i ad mi ni stra cyj nych. 

• W Ran kin gu Stu diów In ży nier skich Per spek ty wy 2020 r. 
Wy dział za jął I miej sce, a w 2021 r. – II miej sce w dys -
cy pli nie bu dow nic two – ma naj lep sze stu dia w Pol -
sce da ją ce ty tuł in ży nie ra oraz ma gi stra in ży nie ra 
bu dow nic twa! 

• Kształ ci spe cja li stów w za kre sie pro jek to wa nia, wzno -
sze nia, eks plo ata cji obiek tów bu dow la nych i in ży nier -
skich: bu dyn ków miesz kal nych, bu dyn ków użyt ko -

wych i prze my sło wych, dróg, ko lei i lot nisk, mo stów 
i bu dow li pod ziem nych. 

• Pro gram stu diów na WIL PW zo stał opra co wa ny 
wspól nie z pra co daw ca mi, aby był jak naj bar dziej do sto -
so wa ny do ocze ki wań ryn ku pra cy. Wy dział wspie ra 
Ze spół Do rad ców Dzie ka na, w któ re go skład wcho dzą 
przed sta wi cie le naj waż niej szych firm pro jek to wych, 
wy ko naw czych, kon sul tin go wych i ad mi ni stra cji pań -
stwo wej z sze ro ko ro zu mia ne go sek to ra bu dow nic twa. 

• Prak ty ki stu denc kie (3 mie sięcz ne) or ga ni zo wa ne są 
przez Wy dział w po ro zu mie niu z naj więk szy mi fir ma -
mi bu dow la ny mi w kra ju. 

• Na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej dzia ła 13 kół na uko -
wych, a ich człon ko wie od no szą licz ne i spek ta ku lar ne 

suk ce sy w kon kur sach kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych. 

• Ab sol wen ci Wy dzia łu bar dzo szyb ko zdo by wa ją pra -
cę w za wo dzie. 

• Wy dział ofe ru je stu den tom do dat ko we szko le nia 
oraz płat ne sta że w naj lep szych firmach bu dow la -
nych finan so wa ne z fun du szy eu ro pej skich. 

• Wy dział po zy sku je ko lej ne pro jek ty dy dak tycz ne dla 
stu den tów, dzię ki któ rym ma moż li wość sfi nan so -
wać do dat ko we szko le nia wraz z prób nym eg za mi -
nem na upraw nie nia bu dow la ne, szko le nia wy jaz do -
we i z naj now sze go opro gra mo wa nia oraz in ne for -
my zdo by wa nia kom pe ten cji nie zbęd nych dla przy -
szłe go in ży nie ra bu dow nic twa.
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   KA MIL KRY STEK,  
 in ży nie ria ma te ria ło wa, PRz 
 
In ży nie rię ma te ria ło wą wy róż nia in ter dy scy pli nar ność, któ ra prze kła da się 

bez po śred nio na więk sze moż li wo ści na ryn ku pra cy. Stu dia po zwa la ją od -
na leźć się nie tyl ko w ob sza rach pro duk cyj nych, zaj mu ją cych się pro jek to wa -

niem, me to da mi wy twa rza nia czy nada wa nia okre ślo nych wła ści wo ści ma te ria -
łom, ale rów nież w dzia łal no ści ba daw czo -roz wo jo wej lub przy kon tro li ja ko ści. Wa chlarz moż li wo ści 
jest na praw dę sze ro ki, a dzię ki te mu że już w trak cie stu diów mo że my spró bo wać tak wie lu dzie dzin, 
ła twiej jest zde cy do wać, z któ rą z nich chcie li by śmy zwią zać na sze ży cie za wo do we.  
Ze wzglę du na zlo ka li zo wa nie w ser cu do li ny lot ni czej, zrze sza ją cej kil ka dzie siąt firm z sek to ra lot -
ni cze go, stu dia stwa rza ją mnó stwo oka zji do do świad cze nia prze my sło wej stro ny pro ce sów i zja -
wisk po zna wa nych od stro ny teo re tycz nej w trak cie na uki. To po zwa la so bie uświa do mić, że no -
wo cze sny prze mysł, nie tyl ko lot ni czy, nie mógł by ist nieć bez in ży nie rii ma te ria ło wej.  
In ży nie ria ma te ria ło wa to nie ogra ni czo ne po le do eks plo ra cji, a sto pień za awan so wa nia współ cze -
snej na uki z te go ob sza ru spra wia, że w dą że niu do jej lep sze go po zna nia ogra ni cza nas je dy nie na -
sza de ter mi na cja. Ja ko że są to stu dia in ży nier skie, na pew no przy dat ny bę dzie też ana li tycz ny 
umysł, otwar tość na wie dzę oraz chęć do jej cią głe go po sze rza nia.  
Po stu diach na tych miast zna la złem pra cę. A w za sa dzie jesz cze w ich trak cie, na ostat nim se me -
strze stu diów ma gi ster skich. Pra cu ję w prze my śle lot ni czym, w ob sza rze pro ce sów spe cjal nych, 
gdzie zaj mu ję się za awan so wa ny mi pro ce sa mi ob rób ki ciepl nej i lu to wa nia próż nio we go, co ide -
al nie ko re spon du je z te ma ty ką stu diów. Pra cę za wo do wą łą czę ze stu dia mi III st. w ra mach dok -
to ra tu wdro że nio we go.  

 1     Politechnika Warszawska                                            1     100,0 

 2     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                2      90,7 

 3    Politechnika Gdańska                                                  3      73,3 

 4     Politechnika Łódzka                                                    4      70,6 

 5     Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny     9      70,0 

 6     Politechnika Śląska                                                      4      65,8 

7=    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              6      64,4 

7=    Politechnika Poznańska                                               4      64,0 

 9    Politechnika Lubelska                                                  8      61,5 

10=  Politechnika Częstochowska                                      12     53,9 

10=  Wojskowa Akademia Techniczna                              10     53,6 

12    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki    11     52,0 

13    Politechnika Rzeszowska                                           12     50,6 

14=  Uniwersytet Rzeszowski                                            13     49,3 

14=  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej      -       49,3 

16    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy     13     46,9 

Inżynieria 
materiałowa
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https://www.wojsko-polskie.pl/wat/akademia/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/inzynieria-materialowa
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Mi sją Wy dzia łu jest wy so kiej ja ko ści kształ -
ce nie dla po trzeb roz wo ju spo łecz no -go spo dar -
cze go kra ju i re gio nu.  An ga żu je my na szych stu -
den tów w pra ce ba daw cze oraz opra co wy wa -
nie przy ja znych śro do wi sku tech no lo gii, któ re 
znaj dą swo je za sto so wa nie w przy szło ści. 

Tra dy cje Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej i Śro do -
wi ska (WILIŚ) się ga ją 1904 ro ku, kie dy roz po czę -
ła swo ją dzia łal ność Kró lew ska Wyż sza Szko ła 
Tech nicz na w Gdań sku (Köni gli che Tech ni sche 
Hoch schu le zu Dan zig). Gdy w 1945 Po li tech ni kę 
Gdań ską prze kształ co no w pol ską pań stwo wą 
szko łę aka de mic ką wśród pierw szych czte rech 
wy dzia łów zna lazł się Wy dział In ży nie rii Lą do wej.  

Obec nie WILiŚ kształ ci oko ło 3 000 stu den -
tów. W re ali za cji pro ce su dy dak tycz ne go wy -

dział wy ko rzy stu je no wo cze sne me to dy na -
ucza nia i bo ga tą ba zę la bo ra to ryj ną, ale naj więk -
szą je go war to ścią jest wie dza i za an ga żo wa nie 
pra cow ni ków na uko wych i dy dak tycz nych.  

Bo ga ty pro gram stu diów na kie run ku bu -
dow nic two po zwa la na kom plek so we kształ -
ce nie wy so ko wy kwa li fi ko wa nej ka dry in ży nier -
skiej w sze ro ko ro zu mia nym sek to rze bu dow -
nic twa. Stu dent zdo by wa umie jęt no ści z za kre -
su pro jek to wa nia kon struk cji lą do wych i wod -
nych, mo stów, tu ne li, dróg i au to strad, dróg szy -
no wych oraz za rzą dza nia i kie ro wa nia pro ce -
sem in we sty cyj nym.  

Na in ter dy scy pli nar nym kie run ku in ży nie ria 
śro do wi ska stu den ci roz wi ja ją kom pe ten cje 
z za kre su pro jek to wa nia, wy ko naw stwa i eks -

plo ata cji in fra struk tu ry sa ni tar nej, wod nej, me -
lio ra cyj nej, ener ge ty ki, ga zow nic twa, ogrzew -
nic twa i chłod nic twa, wen ty la cji i kli ma ty za cji, 
bio go spo dar ki oraz ochro ny śro do wi ska.  

Kształ ce nie na kie run ku trans port przy go to -
wu je stu den tów do roz wią zy wa nia za awan so -
wa nych pro ble mów lo gi stycz nych, pla no wa nia 
sys te mów trans por to wych, bez pie czeń stwa ru -
chu dro go we go i ko le jo we go, pro jek to wa nia 
i re ali za cji in we sty cji trans por to wych oraz za -
rzą dza nia in fra struk tu rą trans por to wą.  

Stu dent na kie run ku geo de zja i kar to gra fia 
zdo by wa wie dzę z za kre su te le de tek cji, go spo -
dar ki prze strzen nej, two rze nia map i opra co -
wań kar to gra ficz nych, po mia rów sy tu acyj no -
-wy so ko ścio wych, geo dy na mi ki, za awan so wa -
nej te le de tek cji sa te li tar nej, sa te li tar nych tech -
nik po mia ro wych (w opar ciu o ana li zy GIS, ska -
ne ry la se ro we czy dro ny). 

Na wy żej wy mie nio nych kie run kach pro wa -
dzo ne są stu dia pierw sze go (in ży nier skie) 
i dru gie go (ma gi ster skie) stop nia. Ofer tę dy -
dak tycz ną uzu peł nia ją mię dzy wy dzia ło we stu -
dia ma gi ster skie – in ży nie ria mor ska i brze -
go wa, pro wa dzo na wspól nie z Wy dzia łem In -
ży nie rii Me cha nicz nej i Okrę tow nic twa. Jest to 
kie ru nek kształ cą cy pro jek tan tów i wy ko naw -
ców zło żo nych obiek tów hy dro tech nicz nych 
oraz kon struk cji mor skich, brze go wych i śród -
lą do wych. 

Wydział Inżynierii Lądowej  
i Środowiska  

Politechnika Gdańska

KONTAKT: 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  

80-233 Gdańsk  
tel. 58 348 61 65 

 
www.facebook.com/WydzialILiS

wilis.pg.edu.pl

Zbuduj swoją przyszłość z WILiŚ
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WY DZIAŁ IN ŻY NIE RII LĄ DO WEJ I ŚRO DO WI SKA PO LI TECH NI KI GDAŃ SKIEJ, NAJ LEP SZEJ TECH NICZ NEJ UCZEL NI 
BA DAW CZEJ W KON KUR SIE IDUB MNISW KSZTAŁ CI NA PIĘ CIU KIE RUN KACH: BU DOW NIC TWO, GEO DE ZJA I KAR -
TO GRA FIA, IN ŻY NIE RIA ŚRO DO WI SKA, IN ŻY NIE RIA MOR SKA I BRZE GO WA ORAZ TRANS PORT.

CZY WIESZ, ŻE... 
• W Ran kin gu Stu diów In ży nier skich Per spek ty wy 2021 kie run ki pro wa dzo ne na WILiŚ upla so wa ły się w pierw szej 

piąt ce: w dys cy pli nie in ży nie ria śro do wi ska – na dru gim, w dys cy pli nach geo de zja i kar to gra fia oraz bu dow nic two 
– na czwar tym, a w dys cy pli nie trans port – na pią tym miej scu. Pra cow ni cy i ab sol wen ci WILiŚ mo gą po chwa lić się 
im po nu ją cy mi suk ce sa mi: uczest ni czy li przy pro jek to wa niu i bu do wie wszyst kich sta dio nów na Eu ro 2012, współ -
pro jek to wa li i kon sul to wa li bu do wę tu ne lu dro go we go pod Mar twą Wi słą i Por tu Cen tral ne go w Gdań sku oraz 
farm wia tro wych w pol skiej stre fie Bał ty ku. Na si stu den ci mo gą pro wa dzić dzia łal ność go spo dar czą w fir mach zaj -
mu ją cych się sze ro ko po ję tą geo de zją, bu dow nic twem, in ży nie rią in sta la cyj ną oraz za awan so wa ny mi tech no lo gia -
mi w za kre sie ro bo ty ki, ae ro nau ty ki i eks plo ra cji za so bów śro do wi ska (np. przy wy ko rzy sta niu bez za ło go wych 
stat ków po wietrz nych). Za rzą dza nie sys te mem trans por to wym wy ma ga rów nież wy so ko wy kwa li fi ko wa nych 
spe cja li stów. Nie bez zna cze nia jest fakt, iż pro gram kształ ce nia na WILiŚ wpi su je się w re ali za cję stra te gii Eu ro -
pej skie go Zie lo ne go Ła du, two rze nia in te li gent nych miast i wsi, bio go spo dar ki i bio ener ge ty ki. Pro eko lo gicz ne 
tech no lo gie i ada pta cja do zmian kli ma tu to ob sza ry klu czo wych za in te re so wań UE i do ty czą one rów nież za sto -
so wa nia roz wią zań o ni skim śla dzie wę glo wym, okre śla nych ja ko zie lo na in fra struk tu ra. 

https://wilis.pg.edu.pl/
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KA RO LI NA PA JĄK, 

in ży nie ria  
ma te ria ło wa,  

ATH  
w Biel sku Bia łej 

 
Wy bra łam in ży nie rię ma te -

ria ło wą, po nie waż za wsze lu bi łam ści słe przed -
mio ty. Po czte rech la tach na uki na tym kie run ku 
mo gę śmia ło po wie dzieć, że nie ża łu ję pod ję tej 
de cy zji. Stu dia na ATH w Biel sku -Bia łej na uczy ły 
mnie pa trze nia na świat z za cie ka wie niem, ale 
rów nież od po wie dzial ne go pla no wa nia ba dań 
i eks pe ry men tów. 

 
JULIA 

JANISZEWSKA, 
inżynieria 

zarządzania, PW  
 

Zde cy do wa łam się wy -
brać wła śnie ta kie stu dia, 

po nie waż łą czą one zdo by wa nie wie dzy i umie -
jęt no ści tech nicz nych z roz wi ja niem kom pe -
ten cji mięk kich. Wie le za jęć re ali zo wa nych jest 
w for mie pro jek to wej, dzię ki cze mu mo gę nie 
tyl ko kształ cić się z za kre su za rzą dza nia, eko -
no mii, pro ce sów pro duk cji, przed się bior czo -
ści, czy tech no lo gii in for ma tycz nych, ale rów -
nież do sko na lić zdol ność kre atyw ne go my śle -
nia, czy umie jęt ność pra cy ze spo ło wej. Mam 
szan sę roz wi jać rów nież swo je za in te re so wa -
nia dzię ki dzia łal no ści w jed nym z po nad stu kół 
na uko wych. Do KN Hu ma no id do łą czy łam 
na ro ku, po nie waż za in te re so wa ły mnie re ali -
zo wa ne tu taj pro jek ty – m.in. me cha nicz ne 
skrzy dła i zbu do wa ny z LEGO dźwig bra mo wy. 
Dzię ki dzia łal no ści w ko le po zna łam wie lu nie -
sa mo wi tych lu dzi, na uczy łam się nie sza blo no -
we go po dej ścia do pro ble mów.

 
KA RO LI NA  
KU TY NIA,  

in ży nie ria  
pro duk cji, 

Politechnika  
Częstochowska 

 
Ser decz nie za pra szam Was do po dej mo wa nia 
stu diów na uczel niach tech nicz nych! Mo ja 
przy go da z Po li tech ni ką Czę sto chow ską za czę -
ła się w 2015 ro ku i nie ża łu ję. Przez te kil ka lat 
stu dio wa nia roz wi nę łam swo je pa sję oraz za in -
te re so wa łam się pra cą na uko wą.  
Dzię ki pra cy, ja ką po świę ci łam na na ukę uda -
ło mi się otrzy my wać sty pen dium Rek to ra 
za wy bit ne osią gnię cia, otrzy ma łam tak że sty -
pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go.  
Dla te go i Wam po le cam stu dia tech nicz ne, 
po nie waż roz wi ja ją i da ją moż li wo ści do bar -
dzo do bre go przy go to wa nia do przy szłe go 
za wo du.

ranking.perspektywy.pl

1=   Politechnika Warszawska                                             1     100,0 

1=   Politechnika Wrocławska                                             2      99,6 

 3    Politechnika Łódzka                                                     3      84,4 

 4    Politechnika Poznańska                                               3      78,9 

 5    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny      5      76,1 

 6    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki      6      57,5 

Inżynieria 
chemiczna
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ZAWODY PRZYSZŁOŚCI  
Wy dział jest wio dą cą w Pol sce jed nost ką 

na uko wo -dy dak tycz ną pro wa dzą cą stu dia 
w naj istot niej szych dla pol skiej go spo dar ki kie -
run kach:  
• che mia,  
• in ży nie ria che micz na i pro ce so wa,  
• in ży nie ria ma te ria łów i na no ma te ria łów,  
• tech no lo gia che micz na. 
Kształ ci my rów nież w ję zy ku an giel skim 
na kie run kach: 
• che mi cal en gi ne ering,  
• ma te rials scien ce and en gi ne ering.  

Wszyst kie kie run ki ma ją pro gram stu diów 
uwzględ nia ją cy naj now sze tren dy w roz wo ju 
zie lo nych tech no lo gii oraz wy cho dzą na prze ciw 
roz wi ja ją ce go się prze my słu z uwzględ nie niem 
go spo dar ki przy ja znej śro do wi sku. Pro gra my te 

zmie nia my z oto cze niem spo łecz no -go spo dar -
czym, co po zwa la na do sto so wa nie pro fi lu na -
sze go ab sol wen ta do po trzeb ryn ku pra cy. 

 
KSZTAŁĆ SIĘ INNOWACYJNIE 

Kształ ce nie na Wy dzia le ba zu je na „trój ką cie 
wie dzy”, któ ry uwy pu kla zin te gro wa ne po dej ście 
do ba dań, in no wa cji i na ucza nia. Bę dziesz współ -
pra co wał z do sko na le wy kształ co ną ka drą na uko -
wo -dy dak tycz ną w re la cji „mistrz -uczeń”. Opra -
co wa ne tech no lo gie, uzy ska ne pa ten ty oraz opu -
bli ko wa ne pra ce czy nią z nas je den z naj bar dziej 
in no wa cyj nych ośrod ków na uko wych w Pol sce, 
co prze kła da się na wy so ką ja kość kształ ce nia 
na Wy dzia le oraz wy so kie po zy cje na szych kie -
run ków stu diów w ran kin gach „Per spek tyw”. 

Po tra fi my rów nież zdo by wać fun du sze 
na do sko na le nie ofer ty kształ ce nia i wpro wa -

dza nie no wo cze snych me tod na ucza nia (pro jekt 
ZUT 2.0 i ZUT 4.0). To wła śnie u nas bę dziesz 
mógł roz wi jać swo je pro jek ty i po my sły na uko -
we w pra cow ni FabLAB, w miej scu fa bry ka cji 
i kre atyw ne go my śle nia wzo ro wa ne go na ame -
ry kań skiej uczel ni MIT.  

 
A CO PO STUDIACH?  

Przy szli ab sol wen ci Wy dzia łu mo gą li czyć 
na atrak cyj ne za rob ki we dług Ogól no pol skie go 
Ba da nia Wy na gro dzeń. Na si ab sol wen ci są bar -
dzo ce nie ni i po szu ki wa ni na kra jo wym i za gra -
nicz nym ryn ku pra cy. Po stu diach mo żesz rów -
nież roz po cząć ka rie rę na uko wą za pi su jąc się 
do Szko ły Dok tor skiej. Je że li na to miast pra cu -
jesz za wo do wo i chciał byś się da lej roz wi jać na -
uko wo to masz ta ką moż li wość w ra mach pro -
gra mu „Dok to rat wdro że nio wy”.  

Wydział Technologii  
i Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie

KONTAKT: 
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, 

tel.: +48 91 449 49 64 
e-mail: wtiich@zut.edu.pl 

facebook.com/WTiICh

wtiich.zut.edu.pl

BILET DO  INNOWACYJNEGO  
       I NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA 
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WY DZIAŁ TECH NO LO GII I IN ŻY NIE RII CHE MICZ NEJ ZA CHOD NIO PO MOR SKIE GO UNI WER SY TE TU TECH NO -
LO GICZ NE GO W SZCZE CI NIE (UCZEL NI PO WO ŁA NEJ W DNIU 1.01.2009 R. Z PO ŁĄ CZE NIA PO LI TECH NI KI 
SZCZE CIŃ SKIEJ I AKA DE MII ROL NI CZEJ W SZCZE CI NIE) TO MIEJ SCE, W KTÓ RYM ROZ WI NIESZ SWO JE IN TER -
DY SCY PLI NAR NE ZA IN TE RE SO WA NIA ORAZ ZDO BĘ DZIESZ WIE DZĘ I UMIE JĘT NO ŚCI, KTÓ RE PRZY DA DZĄ 
SIĘ W ZNA LE ZIE NIU CIE KA WEJ I ATRAK CYJ NEJ POD WZGLĘ DEM ZA ROB KÓW PRA CY.  

CZY WIESZ, ŻE... 
• Nasz Wy dział to 75 lat tra dy cji aka de mic kich za po -

cząt ko wa nych na Po li tech ni ce Szcze ciń skiej.  
• Na sze kie run ki stu diów są w czo łów kach ran kin gu 

por ta lu edu ka cyj ne go PERSPEKTYWY. 
• Do sto so wu je my pro gra my kształ ce nia do Two ich po trzeb 

oraz ofe ru je my w kształ ce niu re la cję „mistrz -uczeń”. 
• Na sza ka dra na uko wo -dy dak tycz na za wsze znaj dzie 

dla Cie bie czas.  

• Sied mio ro uczo nych z na sze go Wy dzia łu zo sta ło za li -
czo nych do gro na naj bar dziej wpły wo wych 2% na -
ukow ców na świe cie.  

• Nie bo imy się udo stęp niać Ci sprzę tu ba daw cze go 
i ofe ru je my do stęp do jed nych z naj no wo cze śniej -
szych la bo ra to riów w Eu ro pie.  

• Na si stu den ci uczest ni czą przy re ali za cji pro jek tów 
ba daw czych i ba daw czo -roz wo jo wych re ali zo wa nych 
z przed się bior ca mi.  

• Opra co wu je my tech no lo gie, któ re są wdra ża ne 
do go spo dar ki – Ty też mo żesz wziąć w tym udział.  

• Na si stu den ci są au to ra mi i współ au to ra mi pu bli ka cji 
na uko wych oraz pa ten tów. 

• Uzy skasz wy kształ ce nie, któ re po zwo li Ci sku tecz nie 
kon ku ro wać na kra jo wym i za gra nicz nym ryn ku pra cy. 

https://wtiich.zut.edu.pl
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ANE TA SPEN DEL, 

in ży nie ria  
bez pie czeń stwa, 

PŚ  
 

„Trze ba mieć wy trwa -
łość i wia rę w sie bie, trze -

ba wie rzyć, że czło wiek jest do cze goś zdol ny 
i osią gnąć to za wszel ką ce nę” – to sło wa Ma rii 
Skło dow skiej -Cu rie. Ja tak że sta ram się wie -
rzyć w swo je umie jęt no ści i swo ją si łę, i speł -
niam się ja ko ak tyw na oso ba w sa mo rzą dzie 
stu denc kim na szcze blu wy dzia ło wym, jak 
i uczel nia nym. Nie lu bię stać w miej scu, cią gnie 
mnie do zdo by wa nia ko lej nych do świad czeń, 
po zna wa nia no wych lu dzi, a dzię ki moż li wo -
ściom ja kie da je mi Po li tech ni ka Ślą ska re ali za -
cja mo ich ma rzeń sta je się ła twiej sza. Nie bój 
się dzia łać, stu dia to naj lep szy czas, by tre no -
wać swo ją wy trwa łość!.

 
KA MI LA  

PIE TRU SIŃ SKA, 
in ży nier dźwię ku 

i ob ra zu, PG  
 

Wy bra łam In ży nie rię 
Dźwię ku i Ob ra zu. De cy -

zję o tym, że by stu dio wać na PG pod ję łam kil -
ka mie się cy przed ma tu rą. Uczy łam się w kla -
sie hu ma ni stycz nej, więc by ła to du ża zmia -
na kie run ku za in te re so wań. Stu dia za in spi ro -
wa ły mnie do dzia łal no ści w Ko le Na uko wym 
In ży nie rii Dźwię ku i Ob ra zu (KNIDiO), przez 2 
la ta by łam je go pre ze sem. Ak tu al nie spra wu ję 
funk cję Vi ce -Cha ir for Eu ro pe and In ter na tio -
nal w SDA dzia ła ją cym przy świa to wym to wa -
rzy stwie na uko wym AES. Już te raz mam kon -
takt ze świa tem au dio i moż li wo ści po dró żo -
wa nia po świe cie. Wiem, że to mo je miej sce.

 
KPT. Ż. W. KLAU DIA 

SKOT NI CA,  
ab sol went ka AM 

w Szcze ci nie 
 

Pra ca na mo rzu by ła 
mo im ma rze niem. Ja ko 

cór ka ka pi ta na od naj młod szych lat by łam z ta -
tą na stat ku. Co mnie fa scy no wa ło? Otwar ta 
prze strzeń, bez kres oce anu, po czu cie wol ności 
i ca ły świat. Co ogra ni cza ło?  
Ste reo ty py… Gdy w ro ku 1997 zda wa łam 
do szko ły mor skiej, by ła nas garst ka. Tu taj jed -
nak po zna łam ko bie ty, dzięki którym duch wal -
ki nie osłabł. Skończy łam stu dia, zo sta łam 
inżynie rem na wi ga cji i z dy plo mem po szłam… 
od bi jać się od drzwi ar ma to rów. Nie zła ma łam 
się i tak – prze by łam dro gę̨ od ka de ta do ka pi -
ta na żeglu gi wiel kiej. Speł niam swo je ma rze nia, 
do wo dzę̨ stat ka mi, za rzą dzam ludź mi, po dej -
mu ję nie kie dy bar dzo trud ne de cy zje, głę bo ko 
wie rzę, że mo je dzie ci z rów ną̨ de ter mi na cją 
pój dą swo ją dro gą w świat. Pod czas wy bo ru 
stu diów na tym wła śnie się skup cie: na swo jej 
dro dze, bo nikt jej za Was nie przej dzie. 

 
ALEK SAN DRA  
OL SZEW SKA,  

in ży nie ria  
bio me dycz na, PB  

 
Na mo im kie run ku, in -

ży nie rii bio me dycz nej, 
moż na wy brać dwie spe cja li za cje: kon struk cyj -
ną i in for ma tycz ną. Pierw sza zwią za na jest 
z wy twa rza niem sprzę tów me dycz nych, pro -
tez. Dru ga – z po ma ga niem le ka rzom w ob słu -
dze za awan so wa nych urzą dzeń, ich kon ser wo -
wa niu oraz pro gra mo wa niu. To cie ka we po łą -
cze nie za gad nień z za kre su me dy cy ny, me cha -
ni ki i pro gra mo wa nia. Dla te go każ dy znaj dzie 
tu coś in te re su ją ce go dla sie bie, tak że dziew -
czy ny. 
Ja na przy kład wy ko rzy stu ję swo ją wie dzę 
i umie jęt no ści do pro jek to wa nia la bo ra to rium, 
w któ rym ba da ne są prób ki gle by po bie ra ne 
przez ła zi ka mar sjań skie go. To jed na z kon ku -
ren cji pod czas mię dzy na ro do wych za wo dów, 
w któ rych star tu ję wraz z mo im ko łem. 
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 1     Politechnika Warszawska                                            1     100,0 

 2     Politechnika Gdańska                                                  3      93,9 

3=    Politechnika Śląska                                                      2      92,2 

3=    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                5      92,0 

5=    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         4      85,4 

5=    Politechnika Wrocławska                                            6      85,1 

5=    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                 4      84,9 

 8     Politechnika Poznańska                                               8      78,6 

9=    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       8      73,1 

9=    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                             11     72,6 

11    Politechnika Łódzka                                                   10     69,9 

12    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 12     67,9 

13    Politechnika Opolska                                                  15     66,6 

14=  Politechnika Częstochowska                                      10     64,3 

14=  Uniwersytet Opolski                                                   15     63,9 

16=  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny    15     63,2 

16=  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     18      62,9 

16=  Politechnika Lubelska                                                 12     62,6 

19    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy       -       61,8 

20    Uniwersytet Zielonogórski                                         18     58,3 

21    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy     24     56,9 

22    Politechnika Białostocka                                            21     56,3 

23    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                        17     55,6 

24    ATH w Bielsku-Białej                                                     22     52,8 

25    Politechnika Rzeszowska                                           21     52,0 

26    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II           22     51,1 

27    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego          -       49,1 

28    Politechnika Świętokrzyska                                       27     41,6 

29    Politechnika Koszalińska                                            26     39,8

Inżynieria 
środowiska
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Wydział  
Inżynierii Lądowej  

i Gospodarki Zasobami  
Akademia Górniczo-Hutnicza  

im. Stanisława Staszica w Krakowie

KONTAKT: 
al. A. Mickiewicza 30, bud. A4 

, 30-059 Kraków 
tel. 12-617-20-51 

e-mail: wilgz@agh.edu.pl 
 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI: 
rekrutacja.wilgz@agh.edu.pl

wilgz.agh.edu.pl

Wy dział In ży nie rii Lą do wej i Go spo dar ki Za so -
ba mi AGH jest to Wy dział z po nad stu let nią hi sto -
rią sku pio ną na roz wo ju i prze mia nie adep tów 
na uk tech nicz nych w re no mo wa nych eks per tów. 
Kształ ci my i kształ tu je my na pię ciu kie run kach 
– Bu dow nic two, In ży nie ria Gór ni cza, In ży nie ria 
i Za rzą dza nie Pro ce sa mi Prze my sło wy mi, In ży -
nie ria Śro do wi ska, Re wi ta li za cja Te re nów Zde -
gra do wa nych 

Re ali zu je my pra ce ba daw czo -roz wo jo we 
w 30 wy dzia ło wych la bo ra to riach w ze spo łach 
ba daw czych bę dą cych nie jed no krot nie li de ra mi 
w swo ich dzie dzi nach. Współ pra cu je my z dzie -
siąt ka mi ośrod ków ba daw czych, któ re gro ma -
dzą eks per tów z róż nych dys cy plin w ce lu prze -
kra cza nia no wych gra nic in te lek tu al nych i po dej -
mo wa nia waż nych pro ble mów spo łecz nych. 
Bie rze my ak tyw ny udział w sze re gu pro gra mów 
eu ro pej skich, któ re sta no wią si łę na pę do wą in -
no wa cji oraz są zgod ne z dok try ną „Spo łe czeń -
stwa opar te go na wie dzy”. 

gra mom stu diów pro wa dzo nych na Wy dzia le po -
nad 85% stu den tów uatrak cyj nia swo ją edu ka cję 
po przez an ga żo wa nie się w ba da nia na uko we. 

Kła dzie my du ży na cisk na twór czą od wa gę 
i kre atyw ność, któ re obok wie dzy i prak tycz nych 
umie jęt no ści po zwa la ją prze kuć wy obraź nię 
w rze czy wi ste for my. Kre atyw ni in ży nie ro wie to 
ta cy, któ rzy kształ tu ją oraz zmie nia ją świat i to 
wła śnie ta kich adep tów na uk tech nicz nych kształ -
ci my na Wy dzia le. Na si stu den ci już pod czas stu -
diów zdo by wa ją na gro dy w re no mo wa nych kon -
kur sach, dzię ki cze mu apli ku jąc u swo je go przy -
szłe go pra co daw cy mo gą po ka zać zre ali zo wa ne 
pro jek ty, de mon stru jąc swo je umie jęt no ści za sto -
so wa nia po sia da nej wie dzy. Apli ka cyj ność jest 
klu czem dla ich oraz na szej przy szło ści. 

Na sze moż li wo ści wzmac nia ne są dzię ki zde -
ter mi no wa nej ka drze oraz am bit nych stu den tów, 
któ rzy ak tyw nie bu du ją re la cje z kra jo wy mi oraz 
mię dzy na ro do wy mi przed sta wi cie la mi biz ne su 
oraz na uki. 

Mię dzy na ro do wa współ pra ca uni wer sy tec ka 
jest na WILiGZ pod sta wo wym ele men tem na -
ucza nia oraz sta no wi fun da ment pro wa dzo nych 
ba dań,. a tak że roz wi ja kom pe ten cje mię dzy -
kul tu ro we stu den tów oraz na szej ka dry dy dak -
tycz nej.  

Kon cen tru je my się na na szych stu den tach. 
Dba my o nich i ja ko Wy dział kształ tu je my, nie za -
po mi na jąc, że są oso ba mi o wy ra zi stych pa sjach, 
per spek ty wach i ma rze niach. Ofe ru je my im 
wspar cie i wska zów ki pa mię ta jąc, że na si stu den -
ci są w sta nie osią gnąć wię cej, niż so bie wy obra -
ża li. In spi ru je my do twór czej od wa gi na ty le, aby -
śmy nie moż li we zmie nia li w moż li we – Wspól nie. 

Na WILiGZ prze kra cza nie gra nic wie dzy 
i moż li wo ści jest na szą pa sją, któ rą cią gle sta ra my 
się roz wi jać. Ce le bru je my za rów no fun da men tal -
ne od kry cia, jak i drob ne suk ce sy. Ce ni my za rów -
no prak tycz ne za sto so wa nia in no wa cji oraz ca ły 
pro ces ba daw czy, któ ry sam w so bie sta no wi sil -
ną for mę ucze nia się przez dzia ła nie. Dzię ki pro -

CZY WIESZ, ŻE...  
• Po nad 90% ab sol wen tów WILiGZ po zy ska ło za trud -

nie nie w okre sie do 6 mie się cy od dnia obro ny pra cy 
dy plo mo wej. Udział stu den tów w ogól no pol skich oraz 
mię dzy na ro do wych pro jek tach na uko wo -ba daw czych 
uła twia bu do wa nie re la cji oraz umie jęt no ści biz ne so -
wych na współ cze snym ryn ku pra cy, 65,4% ab sol wen -
tów Wy dzia łu zna la zło prac w trak cie stu diów. 

•Moż li wość wy bo ru wła snej ścież ki za wo do wej jest naj -
waż niej sza, po nad 55% pra cu ją cych ab sol wen tów 

WILiGZ otrzy ma ło śred nio 3 pro po zy cje za trud nie nia. 
Stu den ci WILiGZ roz wi ja ją swo je pa sje i umie jęt no ści 
w 10 stu denc kich ko łach na uko wych po przez re ali za -
cję pro jek tów z za kre su in ży nie ryj ne go, kształ to wa nia 
śro do wi ska, eks plo ra cji da nych, po zy ski wa nia su row -
ców oraz no wo cze snych me tod za rzą dza nia.  

• Za ple cze na uko wo–ba daw cze z wy ko rzy sta niem któ -
re go na si stu den ci roz wi ja ją swo je umie jęt no ści od -
zwier cie dla no we po trze by i moż li wo ści świa ta na uki. 
Jed nym z przy kła dów jest to mo graf, któ ry da je uni ka -

to wą moż li wość pro wa dze nia ba dań ma te ria łów 
pod ob cią że niem me cha nicz nym i ter micz nym. To mo -
graf tej kla sy jest je dy ny w Pol sce. Za ple cze ba daw cze 
jest na bie żą co roz wi ja ne. 

• Roz wi ja my tech ni ki VR/AR, za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie na rzę dzia do wi zu ali za cji rze czy wi sto ści roz -
sze rzo nej w ce lu opra co wy wa nia pla nów roz wo ju 
i re wi ta li za cji te re nów dzia łal no ści po zy ski wa nia su -
row ców oraz wspo ma ga nia za rzą dza nia ry zy kiem 
w bez pie czeń stwie pra cy. 

CHCESZ RE ALI ZO WAĆ ŚMIA ŁĄ WI ZJĘ. CHCESZ TWO RZYĆ I ROZ WI JAĆ NO WE PO MY SŁY. CHCESZ RO BIĆ COŚ, 
CO MA ZNA CZE NIE. KSZTAŁ TUJ PRZY SZŁOŚĆ I PRZE KRA CZAJ BA RIE RY – ZA CZNIJ STU DIA NA WILIGZ AGH.
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https://wgig.agh.edu.pl/
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Wy bierz swój kie ru nek!  
Kształ ce nie na BUDOWNICTWIE (inż./mgr 

inż.) wią że się z na uką pro jek to wa nia i wy ko -
naw stwa obiek tów bu dow la nych. Pod czas na -
uki stu dent za po zna je się z naj now szą tech no lo -
gią i or ga ni za cją bu dow nic twa. Uczy się do bo ru 
i sto so wa nia ma te ria łów bu dow la nych, ale rów -
nież kie ro wa nia za rów no ze spo ła mi lu dzi jak 
i fir mą bu dow la ną. Ab sol went, po od by ciu sto -
sow nych prak tyk za wo do wych, mo że ubie gać 
się o upraw nie nia za wo do we do pro jek to wa nia 
oraz kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi.  

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (inż./mgr 
inż.) to na uka o mie rze niu wiel ko ści i kształ tu 
obiek tów oraz o wy zna cza niu po ło że nia punk -
tów na po wierzch ni Zie mi, ale z wy ko rzy sta -
niem no wo cze snych tech no lo gii tj. ska ne ry la -
se ro we, dro ny, son dy głę bo ko ści, geo ra da ry. 
Stu dia umoż li wia ją zdo by cie wie dzy i umie jęt -
no ści z za kre su ob słu gi te go no wo cze sne go 
sprzę tu do po zy ski wa nia da nych i przy go to wu -
ją do wy ko ny wa nia za wo du za rów no geo de ty, 
jak i rze czo znaw cy ma jąt ko we go. 

GEOINFORMATYKA (inż.) to in ter dy scy -
pli nar ne stu dia, któ re łą czą w so bie geo de zję, 
geo gra fię, in for ma ty kę, sys te my in for ma cji 
geo gra ficz nej (GIS), bu dow nic two, sys te my 
BIM, a tak że in ży nie rię śro do wi ska. Stu dia 
przy go to wu ją do pra cy w za wo dzie geo de ta 
geo in for ma tyk, w któ rym do zbie ra nia da -
nych, ich prze twa rza nia i wi zu ali za cji są wy ko -
rzy sty wa ne no wo cze sne tech no lo gie geo in -
for ma tycz ne. Stu den ci bę dą się uczyć m.in. 
ob słu gi bez za ło go wych sys te mów la ta ją cych 
czy li dro nów, ska ne rów la se ro wych, ka -
mer 360, od bior ni ków sa te li tar nych, echo -
sond, ło dzi po mia ro wych i ro bo tów pod wod -
nych. 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (inż./mgr 
inż.) ofe ru je trzy za kre sy kształ ce nia: do radz -
two na ryn ku nie ru cho mo ści, pla no wa nie i in -
ży nie ria prze strzen na oraz urba ni sty ka. Stu dia 
przy go to wu ją do pra cy m.in. w jed nost kach 
ad min. sa mo rzą do wej i rzą do wej, pra cow -
niach pro jek to wych, agen cjach nie ru cho mo -
ści, fir mach kon sul tin go wych. Ab sol wen ci 

po zre ali zo wa niu za kre su do radz two na ryn ku 
nie ru cho mo ści ma ją pra wo, po od by ciu sto -
sow nych prak tyk za wo do wych, ubie gać się 
o upraw nie nie za wo do we z za kre su wy ce ny 
nie ru cho mo ści. 

Na INŻYNIERII ŚRODOWISKA (inż./mgr 
inż.) uczy my roz wią zy wać pro ble my o cha rak -
te rze pro jek to wym, in we sty cyj nym i eks plo -
ata cyj nym do ty czą ce urzą dzeń, in sta la cji oraz 
obiek tów zwią za nych z in ży nie rią śro do wi ska. 
Ab sol wen ci mo gą zna leźć za trud nie nie m.in. 
w fir mach bu dow la no -in sta la cyj nych, biu rach 
pro jek tów, w przed się bior stwach gosp. ko -
mu nal nej czy też służ bach nad zo ru sa ni tar ne -
go i ochro ny śro do wi ska. 

TURYSTYKA I REKREACJA (lic./mgr) to 
stu dia, któ re po zwa la ją zdo być wie dzę i umie -
jęt no ści z za kre su or ga ni za cji i ob słu gi ru chu 
tu ry stycz ne go, kre owa nia pro duk tów tu ry -
stycz nych oraz or ga ni za cji cza su wol ne go 
z wy ko rzy sta niem róż no rod nych form re kre -
acji. Ab sol wen ci są przy go to wa ni do pra cy 
m.in. w biu rach po dró ży, obiek tach noc le go -
wych, agen cjach even to wych i kul tu ral nych, 
ośrod kach spor to wych, w or ga ni za cjach spo -
łecz nych, fun da cjach i sto wa rzy sze niach po -
wo ła nych dla roz wo ju i pro mo cji tu ry sty ki. 
Mo żesz rów nież zo stać prze wod ni kiem lub 
in struk to rem nie zli czo nych form re kre acji.  

Wydział Geoinżynierii 
Uniwersytet  

Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie

KONTAKT: 
Biuro Dziekana: + 48 89 524 61 10  

+ 48 89 523 42 45 
Centrum Spraw Studenckich: + 48 89 523 39 77   

+ 48 89 523 37 75   
 e-mail: wg@uwm.edu.pl

wg.uwm.edu.pl

WYBIERZ SWÓJ 
     #KierunekNaPrzyszłość
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WYZNACZAMY NOWE KIERUNKI ROZWOJU DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB NA RYNKU PRACY. 
DO WYBORU AŻ 6 KIERUNKÓW STUDIÓW, W TYM NOWOŚĆ W OFERCIE - GEOINFORMATYKA. TO PRAWDZIWA 
GRATKA DLA WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI CHCĄ 
JĄ WYKORZYSTYWAĆ W PRACY ZAWODOWEJ.

CZY WIESZ, ŻE... 
• Wy dział Geo in ży nie rii po ło żo ny jest w naj pięk niej szym 

mia stecz ku aka de mic kim w Pol sce – Kor to wie.  
To kam pus jak z ame ry kań skie go fil mu! 

• Ofe ru je my no wo cze sne la bo ra to ria ba daw czo -dy dak -
tycz ne wy po sa żo ne w spe cja li stycz ny sprzęt na eu ro -

pej skim po zio mie oraz pro fe sjo nal ne pra cow nie kom -
pu te ro we. 

• Z Na mi mo żesz roz po cząć stu dia w Niem czech i uzy -
skać dy plom ukoń cze nia stu diów ma gi ster skich Uni -
wer sy te tu Na uk Sto so wa nych w Of fen bur gu.  

http://wg.uwm.edu.pl/


 
DR INŻ.  

KA LI NA DET KA,  
elek tro tech ni ka, UM 

w Gdy ni 
 

Mo ja przy go da z na uka mi tech nicz ny mi to rok 2001, kie dy roz po czę łam stu dia 
w Wyż szej Szko le Mor skiej w Gdy ni na kie run ku elek tro tech ni ka. Po pierw szych 

za ję ciach nie by łam prze ko na na czy zna la złam się w do brym miej scu… Jed nak po pierw szym se me -
strze stu diów oka za ło się, że to był bar dzo do bry wy bór. Z każ dym se me strem po ja wia ły się co raz 
cie kaw sze przed mio ty, a nie zli czo na ilość za jęć prak tycz nych wzmac nia ła na by wa ną wie dzę. Ty dzień 
po ukoń cze niu stu diów roz po czę łam swo ją pierw szą pra cę na sta no wi sku pro ject ma na ge ra, gdzie zaj -
mo wa łam się bu do wą por ta lu in ter ne to we go. Jed nak po kil ku la tach oka za ło się, że po szu ku ję cze goś 
wię cej i chcia ła bym za cząć re ali zo wać się na uko wo, mieć do stęp do naj now szych tech no lo gii i uczyć 
się oraz współ pra co wać z wio dą cy mi ośrod ka mi na uko wy mi w Pol sce. Tę moż li wość da ły mi uru cho -
mio ne w Aka de mii Mor skiej w Gdy ni stu dia dok to ranc kie, któ re ukoń czy łam z wy róż nie niem, a dziś 
je stem za trud nio na w Uni wer sy te cie Mor skim w Gdy ni, gdzie mo gę re ali zo wać swo je pa sje na uko we.
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  1    Politechnika Warszawska                                            1     100,0 

  2    AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie                 2      97,7 

  3    Politechnika Gdańska                                                  4      84,9 

  4    Politechnika Wrocławska                                            3      79,3 

  5    Politechnika Łódzka                                                    6      77,0 

 6=   Politechnika Śląska                                                      7      71,9 

 6=   Politechnika Poznańska                                               5      71,4 

  8    WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                             8      59,7 

  9    Politechnika Białostocka                                             9      49,2 

10    Uniwersytet Morski w Gdyni                                     11     43,8 

11=  Politechnika Koszalińska                                            12     43,2 

11=  UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy     10     42,7 

11=  Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza           12     42,2 

Elektronika  
i telekomunikacja
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  1   Politechnika Warszawska                                             1     100,0 

  2   AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie                  2      88,9 

  3   Politechnika Wrocławska                                             3      84,5 

  4   Politechnika Śląska                                                      5      79,8 

  5   Politechnika Gdańska                                                   4      79,1 

 6=  Politechnika Łódzka                                                     6      69,9 

 6=  Uniwersytet Zielonogórski                                          7      69,8 

  8   Politechnika Lubelska                                                  7      66,8 

  9   Politechnika Poznańska                                               7      66,1 

10   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     11     64,5 

11   Politechnika Częstochowska                                       10     58,0 

12   Politechnika Opolska                                                    -       55,5 

13   ZUT w Szczecinie                                                       12     54,5 

14   Politechnika Białostocka                                             13     50,9 

15   UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu              -       48,9 

16   Uniwersytet Morski w Gdyni                                      14     45,7 

17   Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza            15     44,2 

18   Politechnika Świętokrzyska                                        16     35,4 

Elektrotechnika
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 1     Politechnika Warszawska                                            1     100,0 

 2     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                2      95,0 

 3     Politechnika Wrocławska                                            3      82,5 

 4     Politechnika Poznańska                                               3      81,5 

 5     Politechnika Gdańska                                                  5      74,0 

6=    Politechnika Śląska                                                      6      69,8 

6=    Politechnika Łódzka                                                    6      69,8 

 8     Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     7      64,7 

 9     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych     10     61,9 

10    Politechnika Lubelska                                                  9      60,7 

11    Politechnika Częstochowska                                      11     57,6 

12    Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy    17     56,9 

13    Wojskowa Akademia Techniczna                              15     51,7 

14=  Uniwersytet Śląski w Katowicach                              14     50,6 

14=  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                16     50,4 

14=  Politechnika Białostocka                                            17     50,3 

14=  Uniwersytet Zielonogórski                                         11     50,1 

14=  Politechnika Rzeszowska                                           18     50,1 

14=  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                       -       49,6 

20    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny    17     48,7 

21    Politechnika Koszalińska                                            21     44,5 

22=  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     -       43,8 

22=  UPH w Siedlcach                                                         -       43,3 

24    Politechnika Opolska                                                  23     39,4 

25    Politechnika Świętokrzyska                                       21     37,7 

26    Akademia Finansów i Biznesu Vistula                        -       36,1 

Informatyka 
(mgr inż.)
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/elektronika-i-telekomunikacja
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/elektrotechnika
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/informatyka-inz
http://perspektywy.pl/portal/
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Wydział Elektroniki  
i Technik Informacyjnych 
Politechnika Warszawska

KONTAKT: 
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa 

tel.: +48 22 234 74 97  
e-mail: dziekanat@elka.pw.edu.pl  

www.facebook.com/weitipw 

elka.pw.edu.pl

Wy dział Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych 
jest naj więk szym spo śród 19 wy dzia łów Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Kształ cimy po nad 3200 
stu den tów rocznie. Znaj dziesz u nas na stę pu -
ją ce kie run ki stu diów: au to ma ty ka i ro bo ty ka, cy -
ber bez pie czeń stwo, elek tro ni ka, in for ma ty ka, in -
ży nie ria bio me dycz na, in ży nie ria in ter ne tu rze czy, 
te le ko mu ni ka cja oraz Com pu ter Scien ce i Te le -
com mu ni ca tions (stu dia w ję zy ku an giel skim). 

Ofe ru je my uni ka to wy w ska li kra ju ela stycz -
ny sys tem stu diów – masz moż li wość sa mo -
dziel ne go re gu lo wa nia tem pa stu dio wa nia oraz 
wy bie ra nia przed mio tów w ra mach okre ślo ne -
go pro gra mu stu diów. 

Wi zy tów kę Wy dzia łu sta no wi od da ny 
do użyt ku w 2015 r. kom pleks 28 la bo ra to -
riów dy dak tycz nych. Wyposażyliśmy je w naj -
no wo cze śniej sze urzą dze nia, sprzęt i opro gra -

cy gier kom pu te ro wych (Ko ło Na uko we Twór ców 
Gier POLYGON), mi ło śni cy ro bo tów (Ko ło Na -
uko we Ro bo ty ki BIONIK), pa sjo na ci mi kro sys te -
mów (Ko ło Na uko we Mi kro sys te mów ONYKS), 
en tu zja ści za sto so wań świa tło wo dów (Ko ło Na -
uko we FiberTeam), za in te re so wa ni tech ni ką ra -
da ro wą i ra dio lo ka cją (Ko ło Na uko we Ra dio lo ka -
cji i Cy fro we go Prze twa rza nia Sy gna łów RDSP) 
oraz cy fro wym bez pie czeń stwem (Ko ło Na uko -
we Bez pie czeń stwa In for ma cyj ne go). 

Na si ab sol wen ci są bar dzo ce nie ni i po szu ki -
wa ni na ryn ku pra cy. W okre sie nie dłuż szym niż  
3 mie sią ce po ukoń cze niu stu diów aż 93% z nich 
znaj du je peł ne za trud nie nie. Sta ły kon takt z pra -
co daw ca mi zapewniamy dzięki organizowanym 
na Wydziale, w każdym semestrze, Targom  
Pra cy i Prak tyk z udzia łem ok. 70 firm ofe ru ją cych 
prak ty ki, sta że i za trud nie nie.

mo wa nie, dzię ki któ rym Two ja pra ca ba daw cza 
i prak tycz ne wdra ża nie zdo by tej wie dzy sta ną 
się praw dzi wą in te lek tu al ną przy go dą. 

Studentki i studenci zdo by wa ją tu wie dzę 
pod okiem zna ko mi tej ka dry aka de mic kiej li czą cej 
po nad 300 osób, w tym po nad 100 pro fe so rów 
i dok to rów ha bi li to wa nych. Na jed ne go na uczy -
cie la aka de mic kie go przy pa da ok. 10 stu den tów, 
co jest bar dzo ko rzyst nym wskaź ni kiem, po zwa -
la ją cym osią gnąć wy so ką ja kość kształ ce nia. 

W ob sza rze kształ ce nia Wy dział cha rak te ry -
zu je się wy so kim stop niem umię dzy na ro do -
wie nia. Wy mia na za gra nicz na stu den tów od by -
wa się w ra mach pro gra mów Era smus+ czy 
Athens, ale tak że w ra mach umów bi la te ral nych, 
w tym umów o po dwój nym dy plo mo wa niu. 

Na Wy dzia le dzia ła po nad 20 kół na uko -
wych. Swo je miej sce znaj dą w nich m. in. twór -

CZY WIESZ, ŻE...  
• W ran kin gu Per spek ty wy 2021, po dob nie jak 

w ubie gło rocz nym, na sze kie run ki za ję ły I miej sce 
w ka te go riach: au to ma ty ka i ro bo ty ka, elek tro ni ka i te -
le ko mu ni ka cja, in for ma ty ka oraz in ży nie ria bio me dycz na. 

• Na si stu den ci mo gą pro wa dzić wła sne ba da nia 
w ra mach re ali za cji prac dy plo mo wych na stu diach 
pierw sze go i dru gie go stop nia. Ba da nia te czę sto 
sta no wią pod sta wę do kon ty nu owa nia na uki na stu -
diach dok to ranc kich.  
Dok to ran ci są czę sto an ga żo wa ni w pro jek ty ba -
daw cze ma ją ce nie rzad ko prze ło mo we zna cze nie 
dla na uki. 

• Ofe ru je my do stęp do jed nych z naj no wo cze śniej -
szych la bo ra to riów na uko wo -ba daw czych w Eu ro -
pie w ob sza rze mi kro -, na no - i opto elek tro ni ki. Z ta -
kie go po miesz cze nia jak cle an ro om moż na sko rzy -
stać na miej scu! 

• Stu den ci Wy dzia łu Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych 
re gu lar nie otrzy mu ją roz ma ite sty pen dia oraz pre sti -
żo we na gro dy od ta kich in sty tu cji jak Fun da cja Na uki 
Pol skiej czy Mi ni ster stwo Edukacji i Nauki. 

• Sku tecz ność na szych ab sol wen tów na ryn ku pra cy 
wy no si 100%. Wszy scy znaj du ją za trud nie nie mak -
sy mal nie po ro ku od ukoń cze nia stu diów. Są pra cow -
ni ka mi naj bar dziej re no mo wa nych firm, jak choć by 

In tel Tech no lo gy Po land, Oran ge, Samsung, Sage, IBM, 
EY, Hew lett Pac kard czy Gold man Sachs. 

• Wy dział Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych to miej -
sce, w któ rym na uka ma kon kret ne prze ło że nie 
na ota cza ją cą nas rze czy wi stość. Re ali zu je my dzia ła -
nia w ob sza rze trans fe ru tech no lo gii do go spo -
dar ki w za kre sie: aku sty ki, au to ma ty ki i ro bo ty ki, cy -
ber bez pie czeń stwa, elek tro ni ki, gra fi ki kom pu te ro wej, 
in for ma ty ki, in ter ne tu rze czy, bio in for ma ty ki, mi kro -, 
opto - i na no elek tro ni ki, fo to ni ki, an ten, ra da rów i ra dio -
lo ka cji, ra dio elek tro ni ki, sys te mów po mia ro wych, 
sztucz nej in te li gen cji, ucze nia ma szy no we go, ana li zy 
da nych, spek tro sko pii, te le ko mu ni ka cji. 

NA SZYM CE LEM I MI SJĄ JEST KSZTAŁ CE NIE NAJ ZDOL NIEJ SZEJ MŁO DZIE ŻY I PRO WA DZE NIE BA DAŃ NA UKO -
WYCH TAK, ABY NA SI AB SOL WEN CI STA NO WI LI ELI TĘ IN ŻY NIER SKĄ W KRA JU I ZA GRA NI CĄ.

WEiTI – nowoczesnych   
    technologii uczymy najlepiej!
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mgr inż. DAGMARA 

PERŻYŁO, 
doktorantka, 

górnictwo, PŚ  
 

My ślisz, że ko bie ta na uko -
wiec to coś dziw ne go? Wła -

śnie, że nie! Po li tech ni ka to miej sce, gdzie co raz 
wię cej dziew czyn roz po czy na swo ja przy go dę z na -
uką, czy to w dzie dzi nie in for ma ty ki, elek tro ni ki, 
bu dow nic twa czy gór nic twa – jak ja. Tak do kład nie, 
je stem dok to rant ką wy dzia łu Gór nic twa, In ży nie rii 
bez pie czeń stwa i Au to ma ty ki Prze my sło wej. Speł -
niam się ja ko ko bie ta – na uko wiec. Na uczel ni pro -
wa dzę ba da nia oraz za ję cia ze stu den ta mi, gdzie 
mo gę za ra zić ich pa sją do gór nic twa. Gór nic two to 
nie tyl ko cięż ka pra ca pod zie mią, ale rów nież pra -
ca w la bo ra to rium, czy go dzi ny spę dzo ne 
przed kom pu te rem ze spe cja li stycz nym opro gra -
mo wa niem. Po dej mu jąc wy zwa nie roz po czę cia na -
uki na Po li tech ni ce nie wie dzia łam czy to miej sce 
dla ko bie ty, ale te raz wiem, że ko bie ty są bar dzo 
pra co wi te, skru pu lat ne i wkła da ją wie le ser ca 
w swo ją pra cę, co prze kła da się na nie sa mo wi te 
efek ty.  

 
   GA BRIE LA OL SZEW SKA,  

 geo de zja i kar to gra fia, PW 
 

Dla cze go wła śnie ten, a nie in ny kie ru nek? Po nie waż jest ela stycz ny 
– przy go to wu je do pra cy za rów no w fir mie, urzę dzie, jak i w te re nie oraz 

przede wszyst kim, ma cha rak ter in ter dy scy pli nar ny. Po stu diach po sia da się 
wie dzę nie tyl ko z za kre su geo de zji in ży nie ryj nej i ste reo ty po we go „ty cze nia 

dzia łek”, ale rów nież wszech stron ne go za sto so wa nia dro nów, sys te mu GPS, ska no wa nia la se ro we go 
oraz zdjęć sa te li tar nych do ana liz ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści, pre zen to wa nia jej dzię ki zna jo mo ści 
kar to gra fii i au to ma ty za cji pro ce sów za po mo cą ję zy ków pro gra mo wa nia. 
Naj więk szą fraj dę spra wia mi po zna wa nie no wych na rzę dzi, ma ją cych za sto so wa nie w geo de zji i kar to gra -
fii – pra ca na za awan so wa nych urzą dze niach po mia ro wych, pro gra mach gra ficz nych, po zna wa nie ję zy ków 
pro gra mo wa nia. Ca łość spa ja świet na at mos fe ra pa nu ją ca na Wy dzia le Geo de zji i Kar to gra fii oraz moż li -
wość roz wo ju za rów no na uko we go, jak i umie jęt no ści mięk kich, dzię ki ko łom na uko wym i or ga ni za cjom 
stu denc kim, któ re oprócz pro jek tów, kon fe ren cji i licz nych wy jaz dów two rzą przy jaź nie na la ta. 
Stu diu jąc geo de zję i kar to gra fię war to być cier pli wym i skru pu lat nym, za rów no je śli cho dzi o szcze -
gó ło we po mia ry geo de zyj ne, jak i de ter mi na cję w na uce pod staw ma te ma ty ki czy geo de zji, tak aby 
z cza sem móc przejść do bar dziej za awan so wa nych dzie dzin i na rzę dzi. Do dat ko wo waż na jest umie -
jęt ność pra cy ze spo ło wej, wy obraź nia prze strzen na i kre atyw ność.  
Po stu diach pla nu ję… da lej się roz wi jać. Geo de zja jest bar dzo dy na micz nie zmie nia ją cą się dzie dzi ną. 
Za rów no pra cu jąc w fir mie geo de zyj nej, jak i za kła da jąc wła sny biz nes, na le ży śle dzić po trze by ryn ku 
i ak tu al ne na rzę dzia umoż li wia ją ce jak naj bar dziej au to ma tycz ną pra cę. Stu dia na geo de zji i kar to gra fii 
roz wi ja ją kre atyw ność, uczą od wa gi, stąd na uka no wych rze czy jest przy jem no ścią. 
Du żą ro lę na tym kie run ku od gry wa umie jęt ność ob słu gi in stru men tów geo de zyj nych, któ rej nie spo -
sób się na uczyć zdal nie. Jed nak ob słu gi wszel kich pro gra mów i na rzę dzi jak naj bar dziej moż na na -
uczyć się w for mie na ucza nia zdal ne go. Re ali zo wa ne jest to m.in. dzię ki po zy ska niu przez uczel nię li -
cen cji na po szcze gól ne opro gra mo wa nia dla każ de go stu den ta bądź wir tu al ne udo stęp nia nie kom pu -
te rów z sal uczel nia nych. Spra wia to, że stu den ci ma ją moż li wość opra co wy wa nia w nich wła sne pro -
jek ty oraz po zna wać do dat ko we na rzę dzia w każ dej chwi li.

 
IZA FI JAŁ KOW SKA, 

ab sol went ka  
geo de zji  

i kar to gra fii, PW  
 

Pod czas stu diów in ży -
nier skich zgłę bi łam wie dzę 

m.in. z za kre su geo de zji, in ży nie rii prze strzen nej, 
fo to gra me trii oraz kar to gra fii. To wła śnie two rze -
nie map za in te re so wa ło mnie naj bar dziej, a ty tuł 
in ży nie ra otrzy ma łam za stwo rze nie in te rak tyw -
nej ma py ży cia i twór czo ści kom po zy to rów 
współ cze snej Pol ski, łą cząc w ten spo sób dwie 
swo je pa sje. Obec nie zaj mu ję się ana li za mi geo -
prze strzen ny mi oraz kar to gra fią na wi ga cyj ną. 
Na dru gim ro ku stu diów za czę łam an ga żo wać się 
w ży cie Sto wa rzy sze nia Stu den tów „GEOIDA” 
współ two rząc za rów no pro jek ty or ga ni za cyj ne, 
jak i na uko we, by po tem ob jąć funk cję Pre ze sa 
Sto wa rzy sze nia, któ rą pia sto wa łam przez dwa la -
ta. W tym cza sie ak tyw nie dzia ła łam na rzecz ca -
łej spo łecz no ści aka de mic kiej, an ga żu jąc się 
w pro jek ty Sa mo rzą du cen tral ne go. Do dat ko wo 
mia łam przy jem ność być człon kiem Par la men tu 
SSPW oraz Ra dy Wy dzia łu Geo de zji i Kar to gra fii. 

 
KAROLINA 

PODLASIAK, 
geodezja 

 i kartografia, PWr 
 

Zna cie te sy tu acje, gdy 
de cy du je cie się na coś tyl ko 

na pró bę, a oka zu je się to strza łem w dzie siąt -
kę? Tak by ło ze mną. Mia łam zu peł nie in ny po -
mysł na sie bie, ale osta tecz nie wy bra łam geo -
de zję na PWr. To kie ru nek, któ ry przy cią ga ak -
tyw nych lu dzi, bę dą cych cią gle w ru chu.  
Do te go jest in ter dy scy pli nar ny – moż na się za -
jąć np. geo de zją in ży nie ryj ną, gór ni czą czy ba -
ty me trią – ba da niem zbior ni ków wod nych. 
A że je stem ra tow ni kiem wod nym, ko cham 
pły wa nie i że glar stwo, to ko niecz nie chcia łam 
na stu diach ro bić „coś” z wo dą.  
Ra zem z na ukow ca mi z PWr skon stru owa li śmy 
ba ty me trycz ną łódź do po mia ru dna zbior ni -
ków wod nych. Ni gdy nie ża ło wa łam mo je go 
wy bo ru, bo to wła śnie na PWr mo głam po łą -
czyć swo ją pa sję z na uką. 

 1    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                 1     100,0 

 2    Politechnika Śląska                                                      2      72,5 

 3    Politechnika Wrocławska                                             3      60,3 
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 1     Politechnika Warszawska                                            1     100,0 

 2     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                  1      90,0 

 3     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                3      86,5 

 4     Politechnika Gdańska                                                  3      85,7 

 5     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie         6      77,3 

 6     Politechnika Wrocławska                                            5      76,7 

 7     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      -       68,9 

 8     Wojskowa Akademia Techniczna                               8      68,3 

 9     Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                              7      58,2 

10    Politechnika Koszalińska                                             7      56,2 

11=  Akademia Morska w Szczecinie                                  -       54,4 

11=  Politechnika Świętokrzyska                                         -       54,1
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/gornictwo-i-geologia
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/geodezja-i-kartografia
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Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii Po li tech ni ki 
War szaw skiej jest naj star szą geo de zyj ną aka de -
mic ką pla ców ką w Pol sce i funk cjo nu je nie prze -
rwa nie od 1921 ro ku. Ofe ru je my stu dio wa nie 
na trzech kie run kach: geo de zja i kar to gra fia, 
go spo dar ka prze strzen na oraz geo in for ma ty ka. 

Kie ru nek geo de zja i kar to gra fia wy róż nia 
pro gram obej mu ją cy wszyst kie spe cjal no ści tej 
dys cy pli ny, a tak że kom plek so we ćwi cze nia 
te re no we od by wa ją ce się po każ dym ro ku 
stu diów. Pro gram za jęć da je szan se ła twe go 
po zy ska nia wie dzy nie zbęd nej do uzy ska nia 
upraw nień za wo do wych z za kre su geo de zji 
i kar to gra fii, a tak że do pra cy w róż nych dzie -
dzi nach go spo dar ki. Kie ru nek go spo dar ka 
prze strzen na to wy bór dla za in te re so wa nych 
zdo by ciem wie dzy i umie jęt no ści prak tycz -

nych zwią za nych z pro jek to wa niem urba ni -
stycz nym, oce ną od dzia ły wań na śro do wi sko, 
dzia ła nia mi zwią za ny mi z re wi ta li za cją i ochro -
ną kra jo bra zu oraz go spo dar ką nie ru cho mo -
ścia mi. Z ko lei na kie run ku geo in for ma ty ka 
kształ ci my przy szłych pra cow ni ków „in te li -
gent nych spe cja li za cji”, czy li naj bar dziej in no -
wa cyj nych branż. Po łą cze nie in for ma ty ki i na -
uk geo in for ma cyj nych sta wia na no wo cze -
sność i prak tycz ne za sto so wa nie wie dzy. 

Wśród atu tów Wy dzia łu na le ży wy mie nić no -
wo cze sne Cen trum Ana liz Geo prze strzen nych 
i Ob li czeń Sa te li tar nych (CENAGIS) na świa to -
wym po zio mie, po zwa la ją ce na zdal ny do stęp 
do uni ka to wych la bo ra to riów ba daw czych i dy -
dak tycz nych. Dla stu den tów jest to nie sa mo wi -
ta oka zja wy mia ny do świad czeń oraz moż li wość 

sko rzy sta nia i po zna nia naj no wo cze śniej szych 
roz wią zań z za kre su geo in for ma cji. 

Na Wy dzia le pręż nie dzia ła ją dwa ko ła na -
uko we: Geo de zji i Kar to gra fii oraz Go spo dar ki 
Prze strzen nej. Po nad to, od po nad 25 lat funk -
cjo nu je Stowarzyszenie Studentów WGIK PW 
GEOIDA, a nad or ga ni za cją ży cia stu denc kie go 
czu wa Wy dzia ło wa Ra da Sa mo rzą du. Stu den ci 
w ra mach do dat ko wych ak tyw no ści roz wi ja ją 
nie tyl ko umie jęt no ści prak tycz ne w za kre sie 
swo ich za in te re so wań na uko wych i za wo do -
wych pod czas re ali za cji pro jek tów ba daw -
czych, ale tak że wie le umie jęt no ści mięk kich 
or ga ni zu jąc wy da rze nia na uko wo -kul tu ral ne. 

W trak cie stu diów moż na tak że sko rzy stać 
z wy jaz du do part ner skich uczel ni za gra nicz -
nych w ra mach pro gra mu Era smus+. Po -
nad 30 pla có wek współ pra cu ją cych z na szym 
Wy dzia łem znaj du je się w więk szo ści eu ro pej -
skich kra jów w atrak cyj nych lo ka li za cjach. Do -
świad cze nie na by te pod czas ta kie go wy jaz du 
z pew no ścią wzbo ga ci ży cio rys za rów no 
pod wzglę dem na uko wym, jak i spo łecz nym. 

Na si ab sol wen ci znaj du ją za trud nie nie w sek -
to rze pu blicz nym i pry wat nym – w or ga nach ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, przed się bior stwach geo -
de zyj nych, in for ma tycz nych czy pra cow niach 
urba ni stycz nych. Uczel nia umoż li wia rów nież 
dal szy roz wój na uko wy – po przez apli ka cję 
do Szko ły Dok tor skiej PW lub in nych jed no stek 
aka de mic kich w Pol sce i zagra ni cą.

Wydział Geodezji i Kartografii 
Politechnika Warszawska

KONTAKT: 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa 

Dziekanat pokój 128 Gmach Główny 
tel. rekrutacja 22 234 72 25 

e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl  
 

www.facebook.com/GiKPW  
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SZU KASZ IN TER DY SCY PLI NAR NYCH STU DIÓW ŁĄ CZĄ CYCH ELE MEN TY NA UK TECH NICZ NYCH I PRZY ROD NI -
CZYCH? NA SZYM CE LEM JEST KSZTAŁ CE NIE AB SOL WEN TÓW ZAJ MU JĄ CYCH SIĘ DA NY MI GEO PRZE STRZEN -
NY MI, Z KTÓ RYCH UDZIA ŁEM PO DEJ MO WA NE JEST 80% DE CY ZJI W GO SPO DAR CE!

CZY WIESZ, ŻE... 
• Nazwa naszego Wydziału to tyl ko dwa sło wa, ale 

Wy dział ofe ru je trzy kie run ki in ży nier skie, a na stu -
diach ma gi ster skich w su mie dwa kie run ki, ale aż 
dzie więć spe cjal no ści. 

• Geo de zja i kar to gra fia to nie tyl ko na ziem ne po mia -
ry i wy ko ny wa nie map. Współ cze sny geo de ta zaj -
mu je się tak że na wi ga cją, ob ser wa cja mi astro no -
micz ny mi, wy ce ną nie ru cho mo ści, ob ra zo wa niem 
zdjęć z dro nów, sa te li tów i ska no wa nia la se ro we go, 
ba za mi da nych prze strzen nych oraz sto so wa niem 
ich w ana li zach prze strzen nych. 

• Go spo dar ka prze strzen na to kie ru nek dla wszyst -
kich, któ rzy chcą kształ to wać prze strzeń wo kół sie -

bie. In ter dy scy pli nar ny cha rak ter po zwa la po łą czyć 
wie dzę i umie jęt no ści z za kre su urba ni sty ki, ochro -
ny śro do wi ska, kar to gra fii, go spo dar ki nie ru cho mo -
ścia mi i tech no lo gii geo in for ma cyj nych. Podczas 
zajęć pro jek to wych stu den ci ma ją moż li wość wzię -
cia udzia łu w kon kur sach i warsz ta tach or ga ni zo wa -
nych przez sa mo rzą dy, w prak ty ce de cy du jąc o tym, 
jak zmie ni się prze strzeń miast i wsi. 

• Geo in for ma ty ka mo że się po szczy cić ty tu łem kie -
run ku o pro fi lu prak tycz nym. Co się za tym kry je? 
Pół rocz na prak ty ka pro duk cyj na w fir mie in for ma -
tycz nej lub geo in for ma tycz nej, któ ra bar dzo czę sto 
gwa ran tu je sta łe za trud nie nie. 

 

MIERZ, MODELUJ, WIZUALIZUJ OTACZAJĄCĄ CIĘ PRZESTRZEŃ 
        z Wydziałem GiK Politechniki Warszawskiej

https://www.gik.pw.edu.pl/
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MAJA BAKALARZ, 

lotnictwo  
i kosmonautyka, 

PRz 
 

Kie run ki tech nicz ne są 
co raz czę ściej wy bie ra ne 

przez mło de ko bie ty, jed nak wciąż nie wy star cza -
ją co czę sto. Po li tech ni ka ste reo ty po wo po strze -
ga na jest ja ko miej sce roz wo ju umie jęt no ści przy -
pi sa nych męż czy znom. Jed nak to wła śnie my ko -
bie ty mo że my spra wić, że dzie dzi ny tech nicz ne 
bę dą się szyb ciej roz wi ja ły. Wpro wa dza my no wy 
spo sób pa trze nia na świat, z de ter mi na cją szko li -
my się i wciąż sta ra my się się gać po wię cej.

 
SYL WIA  

KU RO PA TWIŃ SKA,  
Ab sol went ka  

lo gi sty ki, WAT 
 

WAT – pierw sze sko ja -
rze nie? Mę ska, woj sko wa 

uczel nia. Nic bar dziej myl ne go! Jak wi dać, je -
stem ko bie tą i bar dzo do brze od naj du ję się 
na tej uczel ni. Przez 4 la ta stu dio wa nia mia łam 
moż li wość or ga ni zo wa nia i współ two rze nia 
naj więk szych wy da rzeń stu denc kich. Dzia łal -
ność w Sa mo rzą dzie Stu denc kim, Ko łach Na -
uko wych po zwa la roz wi jać na sze in dy wi du al ne 
zdol no ści, a tak że zaj mo wać się spra wa mi, któ -
re nas in te re su ją i są dla nas waż ne. Mu si my 
prze cież pa mię tać, że stu dia po le ga ją na ucze -
niu się, ale tak że stu dio wa niu. Ze stu denc ki mi 
po zdro wie nia mi!

 
BE ATA  

SNO CHOW SKA, 
ab sol went ka  

in for ma ty ki, UG  
 

Stu dia, oprócz oczy wi -
ście pro gra mo wa nia, na -

uczy ły mnie ana li tycz ne go my śle nia i umie jęt no -
ści lo gicz ne go roz wią zy wa nia pro ble mów. 
Obec nie pra cu jąc na sta no wi sku IT Bu si ness 
Ana lyst w fir mie JIT Te am łą czę wie dzę zdo by tą 
na stu diach i mój eks tra wer tycz ny cha rak ter. 
Zna jąc po trze by klien ta sta ram się prze ło żyć je 
de we lo pe rom na bar dziej tech nicz ny ję zyk co 
po zwa la osią gnąć ocze ki wa ny pro dukt. 
Za chę cam wszyst kie dziew czy ny do stu dio wa -
nia kie run ków ści słych i tech nicz nych! Rów no -
wa ga jest waż na – w pro jek cie, w bran ży, 
wszę dzie.

 
JU STY NA  

KA CZYŃ SKA,  
in for ma ty ka, PŁ  

 
 Na po cząt ku stu diów 

roz po czę łam dzia łal ność 
w Wy dzia ło wej Ra dzie Sa -

mo rzą du Wy dzia łu Elek tro tech ni ki, Elek tro ni ki, 
In for ma ty ki i Au to ma ty ki. By łam jed nym z ko or -
dy na to rów ta kich wy da rzeń jak „Wtycz ka”, czy 
„Dzień Wy dzia łu EEIA”. Mo ją pa sją jest ry so wa nie 
i rzeź bie nie, któ re uda je mi się po łą czyć ze stu dia -
mi. Dzię ki te mu za czę łam zaj mo wać się two rze -
niem mo de li trój wy mia ro wych.

 1    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                   3     100,0 

 2    Politechnika Częstochowska                                       3      98,0 

 3    Politechnika Poznańska                                               1      90,3 

 4    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                   1      83,7 

 5    Politechnika Śląska                                                      6      81,0 

 6    Uniwersytet Łódzki                                                      -       76,8 

 7    Uniwersytet Szczeciński                                              5      75,0 

 8    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                  7      73,8 

 9    Politechnika Rzeszowska                                            9      72,3 

10   Politechnika Białostocka                                              7      71,5 

11   Wojskowa Akademia Techniczna                               11     67,7 

12   UPH w Siedlcach                                                          -       66,6 

13   Politechnika Opolska                                                   9      59,5 

14   Uniwersytet Zielonogórski                                           -       51,4 

15   Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach      -       40,5 

Logistyka
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 1    Politechnika Warszawska                                             1     100,0 

 2    Politechnika Poznańska                                                -       79,3 

 3    Wojskowa Akademia Techniczna                                2      67,3 

 4    Politechnika Rzeszowska                                             3      57,2 

Lotnictwo  
i kosmonautyka
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http://wsl.com.pl/
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/logistyka
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/lotnictwo-i-kosmonautyka


PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022 139

Prak ty ka na obec nym ryn ku pra cy jest klu czo -
wa i dla te go sta ra my się, aby na si stu den ci mie li 
w tym za kre sie prze wa gę.  
Na na szych kie run kach stu diów: 
• zwra ca my szcze gól ną uwa gę na prak tycz ne 

aspek ty kształ ce nia, tj. atrak cyj ne miej sca 
prak tyk, warsz ta ty oraz wi zy ty stu dyj ne zwią -
za ne te ma tycz nie ze stu dia mi; 

• na si wy kła dow cy po sia da ją do świad cze nie 
spe cja li stycz ne i eks perc kie w za kre sie pro -
wa dzo nych przed mio tów; 

• sta le się roz wi ja my, aby za pew nić na szym stu -
den tom jak naj lep szy start: no we gry sy mu la -
cyj no -de cy zyj ne, pro gra my kom pu te ro we, 
spe cja li stycz ne la bo ra to ria; 

Na kie run ku Bez pie czeń stwo Na ro do we 
stu den ci bio rą udział w wy jaz dach stu dyj nych 
oraz zdo by wa ją do świad cze nie za wo do we w in -
sty tu cjach re ali zu ją cych za da nia na rzecz bez pie -
czeń stwa i obron no ści pań stwa. Stu den ci zo sta ją 
wy po sa że ni nie tyl ko w wie dzę z za kre su sze ro -
ko ro zu mia ne go bez pie czeń stwa, ale rów nież 
w umie jęt no ści pro wa dze nia ba dań na uko wych.  

Na kie run ku Lo gi sty ka o pro fi lu prak tycz -
nym re ali zo wa ny jest pro ces kształ ce nia do ty -
czą cy za rzą dza nia pro ce sa mi lo gi stycz ny mi z wy -
ko rzy sta niem no wo cze snych sys te mów in for -
ma tycz nych. Pro ces dy dak tycz ny za pew nia 
moż li wość prak tycz nej re ali za cji m.in. ope ra cji 
pro ce su ma ga zy no we go, bu do wy mo de li sy mu -

la cyj nych. Za ję cia re ali zo wa ne są na ba zie spe cja -
li stycz nych la bo ra to riów oraz w no wo cze śnie 
wy po sa żo nym Cen trum Lo gi sty ki Sto so wa nej.  

Obron ność Pań stwa jest kie run kiem stu -
diów o pro fi lu prak tycz nym, przy go to wu ją -
cym ab sol wen tów do pra cy w pod mio tach 
pań stwo wych i pry wat nych zaj mu ją cych się 
sek to rem obron nym i bez pie czeń stwem pań -
stwa. Zde cy do wa na więk szość wy kła dow ców 
to eks per ci, któ rzy swo je bo ga te do świad cze -
nie za wo do we zdo by wa li w struk tu rach Sił 
Zbroj nych RP oraz w pol skich przed się bior -
stwach, a tak że bran ży zbro je nio wej.  

Na kie run ku Za rzą dza nie stu den ci zdo by -
wa ją wie dzę i kom pe ten cje po trzeb ne w biz -
ne sie oraz w za rzą dza niu pod mio ta mi ad mi ni -
stra cji pu blicz nej. Stu den ci na by wa ją tak że 
prak tycz ne umie jęt no ści po trzeb ne do za ło że -
nia i pro wa dze nia wła snej fir my m.in. dzię ki 
prak ty kom w przed się bior stwach oraz ad mi ni -
stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej, a tak że wi zy -
tom stu dyj nym. Ce chą wy róż nia ją cą ten kie ru -
nek jest sil ne ukie run ko wa nie na kształ to wa nie 
kom pe ten cji cy fro wych. 

Na si stu den ci ma ją moż li wość roz wi ja nia swo -
ich pa sji i za in te re so wań w ra mach pręż nie dzia -
ła ją cych Kół Na uko wych: Stra te gia, KN Bez pie -
czeń stwa Na ro do we go, KN Lo gi sty ki Sto so wa -
nej czy Woj sko wej oraz Se cu ri tas et De fen sio.

Wydział Bezpieczeństwa, 
Logistyki i Zarządzania 

Wojskowa Akademia Techniczna

KONTAKT: 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 

00-908 Warszawa 
tel. 261 83 76 55 

e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl. 

wlo.wat.edu.pl

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ, 
     mniej gadania więcej działania
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WY DZIAŁ PRO WA DZI STU DIA NA KIE RUN KACH O PRO FI LU PRAK TYCZ NYM – LO GI STY KA I OBRON NOŚĆ 
PAŃ STWA, ORAZ NA KIE RUN KACH O PRO FI LU OGÓL NO AKA DE MIC KIM – BEZ PIE CZEŃ STWO NA RO DOWE  
I ZA RZĄ DZA NIE, GDZIE RÓWNIEŻ DU ŻĄ WA GĘ PRZY KŁA DA MY DO ZA GAD NIEŃ PRAK TYCZ NYCH. 

CZY WIESZ, ŻE... 
• Stu den ci kie run ków Bez pie czeń stwo Na ro do we 

i Obron ność Pań stwa z suk ce sa mi apli ku ją do tak pre -
sti żo wych miejsc pra cy na ryn ku jak Mi ni ster stwo 
Obro ny Na ro do wej, Agen cja Bez pie czeń stwa We -
wnętrz ne go, Woj ska Obro ny Te ry to rial nej, wo je wódz -
kie szta by woj sko we i in ne or ga ny ad mi ni stra cji rzą do -
wej i sa mo rzą do wej. 

• Stu den ci kie run ku Lo gi sty ka ma ją przed so bą atrak cyj ny 
i do brze płat ny za wód in ży nie ra lo gi sty ki, gdzie mo gą 
swo ją wie dzą i umie jęt no ścia mi wy ka zać się w przed -
się bior stwach: bran ży ma szy no wej, han dlo wej, ma ga zy -
no wo – dys try bu cyj nej, bran ży TSL (trans port, spe dy cja 
i lo gi sty ka), jed nost kach pro jek to wych i do rad czych zaj -

mu ją cych się lo gi sty ką, a tak że w jed nost kach ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej, w któ rych wy ma ga na jest wie dza 
lo gi stycz na, tech nicz na oraz umie jęt no ści or ga ni za cyj ne. 

• Na kie run ku Obron ność Pań stwa wszy scy stu den ci 
stu diów li cen cjac kich uczest ni czą w za ję ciach re ali zo -
wa nych na naj no wo cze śniej szej strzel ni cy la se ro wej. 

• Stu den ci kie run ku Za rzą dza nie ma ją moż li wość roz -
wo ju dzię ki warsz ta tom or ga ni zo wa nym przez Ko ło 
Na uko we Stra te gia oraz spo tka niom z przed sta wi cie la -
mi biz ne su, ak tyw ne mu uczest nic twu w kon fe ren cjach 
na uko wych i pu bli ko wa niu ar ty ku łów na uko wych, 
współ pra cy mię dzy na ro do wej i na uce w ra mach pro -
gra mu Era smus, w uczel niach m.in. we Wło szech, 
Hisz pa nii, Por tu ga lii. 

 

https://wlo.wat.edu.pl/
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MGR. INŻ.  
NA TA LIA  
SWO JAK,  

me cha tro ni ka, PP 
 

Swo ją przy go dę na Po -
li tech ni ce Po znań skiej roz -

po czę łam ja ko stu dent ka me cha tro ni ki. Do ce -
nia łam moż li wość przy na le że nia do kół na uko -
wych, uczest ni cze nia w spo tka niach i roz mo -
wach z oso ba mi re ali zu ją cy mi się w na uce i in -
ży nie rii. Przy czy ni ło się to do te go, że po obro -
nie pra cy ma gi ster skiej, roz po czę łam stu dia 
dok to ranc kie. 
Wspar cie pro mo to ra oraz przy ja zna at mos fe ra 
po mo gły mi za an ga żo wać się w licz ne pro jek ty 
na uko wo -ba daw cze, kon fe ren cje oraz or ga ni -
za cję wy da rzeń. Wspie ram dzia ła nia Sa mo rzą -
du Dok to ran tów, a tak że stu den tów. Utwo rzy -
łam in ter dy scy pli nar ne ko ło na uko we 
μRoboSpace – je go ce lem jest bu do wa tur nie -
jo we go ła zi ka mar sjań skie go, któ ry bę dzie ry -
wa li zo wał w pre sti żo wych za wo dach na ska lę 
eu ro pej ską i świa to wą – ERC i URC. Wie le ra -
zy or ga ni zo wa li śmy warsz ta ty w ra mach No cy 
Na ukow ców czy Dnia Dziew czyn. 
Kie dyś stu dent ka, dziś dok to rant ka i przed sta -
wi ciel ka ka dry Po li tech ni ki Po znań skiej, cze -
kam, aby po móc zre ali zo wać ce le stu den tów! 

 
SAN DRA  

ZA RYCH TA,  
dok to rant ka,  

Me cha ni cal  
En gi ne ering, PŁ  

 
W 2020 r. zo sta łam lau re at -

ką w kon kur sie gran to wym PRELUDIUM 19, or -
ga ni zo wa nym przez Na ro do we Cen trum Na uki. 
W ra mach pro jek tu pra cu ję no wą me to dą sza co -
wa nia ste ro wa nia opty mal ne go, opar tą na sze re -
gu Fo urie ra. W swo jej pra cy na uko wej zaj mu ję 
się głów nie dy na mi ką nie li nio wą.  
Dzia łam rów nież ak tyw nie w Sto wa rzy sze niu 
Stu den tów BEST (Bo ard of Eu ro pe an Stu dents 
of Tech no lo gy) PŁ, je stem ko or dy na tor ką ds. 
me ry to rycz nych kon kur su in ży nier skie go 
EBEC Łódź 2021. 
Je stem lau re at ką II miej sca w XX edy cji Ogól -
no pol skie go Kon kur su SIMP o dy plom i na gro -
dę Pre ze sa SIMP na naj lep szą pra cę dy plo mo -
wą o pro fi lu me cha nicz nym. 
Mo ją wiel ką pa sją jest la ta nie. Je stem człon kiem 
Ae ro klu bu Łódz kie go. PŁ po zwa la mi łą czyć obie 
pa sje, szcze gól nie dys cy pli na, któ rą stu diu ję, po -
sze rza mo je ho ry zon ty w lot nic twie i od wrot nie. 

 
AGNIESZ KA  

SZAT KOW SKA, 
Me cha ni cal and 

Au to mo ti ve  
En gi ne ering, PP  

 
Od czte rech lat je stem stu -

dent ką na Po li tech ni ce Po znań skiej. Jest to rów nież 
okres mo jej przy na leż no ści do PUT Mo tor sport - 
Ze spo łu Wy ści go we go Po li tech ni ki. To wła śnie funk -
cjo no wa nie te go pro jek tu skło ni ło mnie do wy bo ru 
na szej Uczel ni. W za sa dzie od za wsze in te re su ję się 
świa tem mo tor spor tu. Dzię ki śro do wi sku, w ja kim 
się znaj du ję, mam moż li wość re ali zo wa nia swo jej 
pa sji, po przez wy ko rzy sty wa nie wie dzy zdo by tej 
na za ję ciach, przy bu do wie bo li du wy ści go we go kla -
sy For mu la Stu dent. Po li tech ni ka Po znań ska ofe ru je 
za rów no kie run ki kształ ce nia na bar dzo wy so kim 
po zio mie, jak i sze ro ki wa chlarz kół i pro jek tów na -
uko wych. Jest to do sko na łe po łą cze nie, któ re umoż -
li wia zdo by cie do świad cze nia zwią za ne go z przy -
szłym za wo dem, jesz cze przed roz po czę ciem pra cy.

 
IZA BE LA HU RA, 

me cha ni ka  
i bu do wa ma szyn, 

ATH w Biel sku 
Bia łej  

 
Do dziś wspo mi nam tą eks -

cy ta cję pierw sze go dnia, gdy pod ję łam na ukę 
na tym „mę skim” kie run ku. Ja ko ko bie ta po cząt -
ko wo nie po sia da łam ta kiej wie dzy prak tycz nej 
jak ko le dzy z ro ku. Szyb ko jed nak oka za ło się, że 
nie sta no wi to żad ne go pro ble mu po nie waż 
w trak cie za jęć zdo by łam po trzeb ną wie dzę i na -
dal ją po sze rzam. Pod czas wy bo ru spe cjal no ści 
po sta wi łam na CAD/CAM. 

 1     Politechnika Warszawska                                            1     100,0 

 2     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                2      97,9 

 3     Politechnika Wrocławska                                            3      88,8 

 4     Politechnika Śląska                                                      4      86,3 

 5     Politechnika Gdańska                                                  5      83,0 

 6     Politechnika Poznańska                                               5      76,8 

 7     Politechnika Łódzka                                                    7      75,8 

 8     Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny     8      73,9 

 9     Politechnika Lubelska                                                  8      71,1 

10    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki    12     64,3 

11=  Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy      16     61,9 

11=  Politechnika Opolska                                                  12     61,6 

11=  Wojskowa Akademia Techniczna                              11     61,5 

14    UHP im. Jana Długosza w Częstochowie                10     60,0 

15    Politechnika Koszalińska                                            20     59,4 

16=  Politechnika Rzeszowska                                           16     58,6 

16=  Uniwersytet Zielonogórski                                         17     58,3 

18    Politechnika Białostocka                                            15     57,7 

19    Politechnika Częstochowska                                      12     56,7 

20=  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        21     51,5 

20=  Politechnika Świętokrzyska                                       18     51,0 

22    ATH w Bielsku-Białej                                                22     47,5 

23    Akademia Morska w Szczecinie                                  -       45,2 

24=  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu     -       43,9 

24=  Uniwersytet Morski w Gdyni                                     23     43,9 

26    Akademia im. Jakuba z Paradyża                               -       25,5 

Mechanika  
i budowa maszyn
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 1     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                1     100,0 

 2     Politechnika Warszawska                                            2      91,4 

 3     Politechnika Wrocławska                                            3      84,3 

 4     Politechnika Lubelska                                                  4      72,7 

5=    Politechnika Gdańska                                                  8      71,4 

5=    Politechnika Poznańska                                               6      71,3 

 7     Politechnika Łódzka                                                    7      67,4 

 8     Politechnika Śląska                                                      5      66,6 

 9     Wojskowa Akademia Techniczna                               9      61,0 

10    Uniwersytet Śląski w Katowicach                              10     54,0 

11    Politechnika Białostocka                                             -       52,5 

12=  Politechnika Koszalińska                                            12     51,8 

12=  Politechnika Rzeszowska                                           12     51,8 

12=  Politechnika Opolska                                                  11     51,4 

15    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      12     50,3 

16    Uniwersytet Rzeszowski                                            12     49,2 

17    ATH w Bielsku-Białej                                                  -       44,0 

18    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie        16     42,5 
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/mechanika-i-budowa-maszyn
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/mechatronika
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Wydział Transportu  
i Inżynierii Lotniczej 
Politechnika Śląska 

KONTAKT: 
ul. Zygmunta Krasińskiego 8, 40-019 Katowice 

 Biuro dziekana (pok. 115) 
tel./faks +48 32 603 41 08, tel. +48 32 603 41 40 

e-mail: rt@polsl.pl 
rekrutacja: rekrutacja.polsl.pl 

polsl.pl/rt SU
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Pra cow ni cy Wy dzia łu Trans por tu i In ży nie rii 
Lot ni czej (WTIL) pro wa dzą dzia łal ność na uko -
wą w ob sza rze ba daw czym in te li gent ne mia sta 
i mo bil ność przy szło ści. Ich pa sją są sa mo cho dy, 
po cią gi, sa mo lo ty oraz roz wój zrów no wa żo ne -
go trans por tu i roz wią za nia zwią za ne z mo bil no -
ścią przy szło ści. Do świad cze niem z ba dań na -
uko wych dzie lą się ze stu den ta mi – prze ka zu ją 
umie jęt no ści oraz wie dzę prak tycz ną i teo re -
tycz ną po trzeb ne do pra cy we wszyst kich ga łę -
ziach trans por tu. Na wy dzia le moż na stu dio wać 
na jed nym z trzech kie run ków: trans port, trans -
port ko le jo wy oraz in ży nie ria lot ni cza i ko smicz -
na. Do wy bo ru jest sze reg spe cjal no ści zwią za -
nych z trans por tem dro go wym, ko le jo wym, lot -
ni czym oraz in ży nie rią ru chu i lo gi sty ką. Za ję cia 
są pro wa dzo ne w no wo cze snych pra cow niach 
ba daw czych i sa lach dy dak tycz nych.  

Uzu peł nie niem pod sta wo we go kształ ce nia 
jest dzia łal ność w stu denc kich ko łach na uko -
wych. Ich człon ko wie w cza sie stu diów roz wi -
ja ją swo je za in te re so wa nia i osią ga ją suk ce sy. 
Na wy dzia le dzia ła dzie więć stu denc kich kół 

na uko wych, któ re zaj mu ją się m.in. kon stru -
owa niem bo li dów spa li no wych i elek trycz nych, 
dro nów oraz elek tro mo bil no ścią.  

Jed nost ka mi we wnętrz ny mi wy dzia łu są ka -
te dry – zaj mu ją się wy dzie lo ny mi ob sza ra mi 
ba dań i dy dak ty ki. Ka te dra Trans por tu Dro go -
we go (RT1) zaj mu je się eks plo ata cją po jaz dów 
sa mo cho do wych, tech ni ką i za rzą dza niem 
w trans por cie sa mo cho do wym, a ostat nio 
rów nież eko - i elek tro mo bil no ścią oraz spe dy -
cją dro go wą. Za ję cia dy dak tycz ne od by wa ją się 
w no wo cze snych pra cow niach wy bu do wa -
nych we współ pra cy z prze my słem oraz mia -
stem Ka to wi ce, któ re utwo rzy ło stre fę in no -
wa cji. Ka te dra Trans por tu Ko le jo we go (RT2) 
zaj mu je się za gad nie nia mi do ty czą cy mi pro jek -
to wa nia i utrzy ma nia in fra struk tu ry trans por tu 
ko le jo we go, in ży nie rii bez pie czeń stwa, bu do -
wy i eks plo ata cji po jaz dów szy no wych oraz 
ste ro wa nia ru chem ko le jo wym. W ka te drze 
jest pro wa dzo ny kie ru nek trans port ko le jo wy, 
któ re jest kie run kiem prak tycz nym, re ali zo wa -
nym w for mie stu diów du al nych w ści słej 

współ pra cy z naj więk szy mi fir ma mi z ob sza ru 
trans por tu ko le jo we go. W Ka te drze Trans por -
tu Lot ni cze go (RT3) w ści słej współ pra cy 
z Ośrod kiem Szko le nia Me cha ni ków Ob słu gi 
Tech nicz nej oraz Aka de mic kim Ośrod kiem 
Szko le nia Lot ni cze go stu den ci spe cjal no ści lot -
ni czych: me cha ni ka i eks plo ata cja lot ni cza oraz 
na wi ga cja po wietrz na uzy sku ją do dat ko we 
upraw nie nia za wo do we. Pro gra my kształ ce nia 
na szych spe cjal no ści lot ni czych ma ją naj więk -
szy w Pol sce po ziom uzna wal no ści przy zna ny 
przez Urząd Lot nic twa Cy wil ne go, co przy -
spie sza osią ga nie przez stu den tów peł nych 
upraw nień za wo do wych. Ka te dra Sys te mów 
Trans por to wych, In ży nie rii Ru chu i Lo gi sty ki 
(RT4) uzu peł nia ob sza ry kształ ce nia o spe cjal -
no ści in ży nie ria ru chu i lo gi sty ka trans por tu. 
Pra cow ni cy tej ka te dry pro wa dzą ba da nia 
o za się gu kra jo wym i mię dzy na ro do wym w za -
kre sie zrów no wa żo ne go trans por tu, mo bil no -
ści przy szło ści, w dzie dzi nie or ga ni za cji, pla no -
wa nia i pro jek to wa nia sys te mów ste ro wa nia 
i kie ro wa nia ru chem.

WY DZIAŁ TRANS POR TU I IN ŻY NIE RII LOT NI CZEJ TO NO WO CZE SNA JED NOST KA NA UKO WO-DY DAK TYCZ NA  
UCZEL NI BA DAW CZEJ – PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ.

CZY WIESZ, ŻE... 
• Od paź dzier ni ka 2021 ro ku na WTIL jest ofe ro wa -

ny no wy kie ru nek kształ ce nia: in ży nie ria lot ni cza 
i ko smicz na – ze ścież ka mi dy plo mo wa nia: lo gi sty ka 
lot ni cza, eks plo ata cja i kon struk cje sil ni ków lot ni -
czych, ma te ria ło znaw stwo lot ni cze oraz pro jek to -
wa nie stat ków po wietrz nych. 

• Na WTIL w ro ku 2020 po wsta ła i cią gle jest roz wi -
ja na stre fa in no wa cji mia sta Ka to wi ce. We współ -
pra cy z mia stem i przy je go znacz nym wspar ciu po -

wsta ły no wo cze sne pra cow nie na uko wo -dy dak -
tycz ne w ob sza rze trans por tu dro go we go, ko le jo -
we go i lot ni cze go oraz in ży nie rii ru chu i lo gi sty ki. 

• Kształ ce nie na kie run ku trans port na WTIL ma akre -
dy ta cję Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej oraz mię -
dzy na ro do wą akre dy ta cję EUR-ACE KAUT dla stu -
diów in ży nier skich oraz ma gi ster skich, co po twier -
dza naj wyż szą ja kość kształ ce nia. 

• W ro ku 2016 do szło do po łą cze nia Wy dzia łu Trans -
por tu z Cen trum Na uko wo¬ Dy dak tycz nym Trans -

por tu Ko le jo we go, dzię ki cze mu wy dział (obec nie 
WTIL) za czął ofe ro wać no wy kie ru nek stu diów 
trans port ko le jo wy o pro fi lu prak tycz nym, w for mie 
stu diów du al nych, w ści słej współ pra cy z naj więk -
szy mi fir ma mi ko le jo wy mi. 

• Po li tech ni ka Ślą ska kształ ci na kie run ku stu diów 
trans port od po nad 50 lat. W tym cza sie wy da no ab -
sol wen tom kie run ku trans port po nad dzie więć ty -
się cy dwie ście dy plo mów ukoń cze nia stu diów.

facebook:PolSlWTiILYouTube: PolSlWTiIL

RUSZAJ W PRZYSZŁOŚĆ z nami  

https://www.polsl.pl/rt/
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Stu dia na kie run ku 
trans port na Wy dzia le 

Trans por tu i In ży nie rii Lot ni -
czej Po li tech ni ki Ślą skiej po le cam wszyst kim za -
in te re so wa nym za gad nie nia mi zwią za ny mi 
z tech ni ką prze miesz cza nia lu dzi i ma te ria łów. 
Z pew no ścią od naj dą się tu taj fa ni mo to ry za cji, 
lot nic twa, ko lej nic twa, lo gi sty ki, in ży nie rii ru chu, 
współ dzie lo nej mo bil no ści, elek tro mo bil no ści, 
czy in ży nie rii ko smicz nej. 
Stu den ci w trak cie stu diów ma ją moż li wość zdo -
by cia wie dzy teo re tycz nej i umie jęt no ści prak -
tycz nych. Wy dział kształ ci przy szłych pi lo tów, 
na wi ga to rów po wietrz nych, spe cja li stów me cha -
ni ki i eks plo ata cji – tak lot ni czej, jak i sa mo cho do -
wej, dia gno stów sa mo cho do wych, przy szłych 
me ne dże rów bran ży mo to ry za cyj nej, lo gi stycz -
nej i trans por to wej, spe cja li stów ds. pla no wa nia 
ru chu dro go we go, ste ro wa nia ru chem ko le jo -
wym czy za rzą dza nia in te li gent ny mi sys te ma mi 
trans por to wy mi.  
Po nad prze cięt ne do świad cze nia stu den ci mo gą 
zdo by wać w stu denc kich ko łach na uko wych, 
bio rąc udział np. w kon stru owa niu bo li du, sy mu -
la to ra szy bow co we go, hu laj nóg elek trycz nych 
czy au to no micz nych ro bo tów.  
Je stem ab sol went ką od wie lu lat za in te re so wa ną 
mo to ry za cją; wie dza zdo by ta dzię ki do sko na le 
przy go to wa nej ka drze wy dzia łu i sta le roz wi ja -
ne mu wy po sa że niu ba daw czo -dy dak tycz ne mu 
za in spi ro wa ła mnie do kon ty no wa nia kształ ce nia 
w szko le dok tor skiej Po li tech ni ki Ślą skiej😊😊😊😊  

CzytajPerspektywy.pl

 1     Politechnika Warszawska                                           1     100,0 

 2     Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     3      83,3 

 3     Akademia Morska w Szczecinie                                 2      79,7 

 4     Politechnika Śląska                                                     4      73,7 

 5     Politechnika Gdańska                                                  6      69,8 

6      Politechnika Lubelska                                                 6      67,5 

7=    Politechnika Poznańska                                              7      66,8 

7=    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny       4      66,7 

 9     Politechnika Świętokrzyska                                       10     58,5 

10    Uniwersytet Morski w Gdyni                                     12     53,4 

11=  Politechnika Łódzka                                                   10     50,8 

11=  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                        9      50,6 

13=  Uniwersytet Technologiczno-Human. w Radomiu      -       47,2 

13=  Politechnika Rzeszowska                                          12     47,1 

15    Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej      -       45,6 

16    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                              -       38,7 

17    Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy      14     35,6 

18    Akademia WSB                                                          16     35,0 
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 1     Politechnika Warszawska                                           1     100,0 

 2     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie               2      93,9 

 3     Politechnika Poznańska                                              3      90,1 

 4     Politechnika Śląska                                                     5      88,1 

5=    Politechnika Wrocławska                                            4      86,1 

5=    Politechnika Łódzka                                                    4      85,8 

 7     Politechnika Lubelska                                                 8      78,1 

 8     Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki     6      76,8 

 9     Politechnika Rzeszowska                                           9      66,8 

10     Uniwersytet Technologiczno-Przyrod. w Bydgoszczy     14     65,2 

11=  Uniwersytet Zielonogórski                                        12     63,3 

11=  Politechnika Białostocka                                             9      63,1 

13    Politechnika Opolska                                                 10     61,6 

14=  Akademia Techniczno-Human. w Bielsku-Białej      14     60,4 

14=   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny      12     60,3 

14=  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 15     59,8 

17=  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                18      58,5 

17=  Politechnika Częstochowska                                     10     58,3 

19    Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                            15     57,0 

20=  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                      -       56,1 

20=  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                     -       56,0 

20=  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                18     55,9 

23    Politechnika Koszalińska                                            21     55,0 

24=  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                       18     52,9 

24=  Akademia Morska w Szczecinie                                23     52,4 

26    Politechnika Świętokrzyska                                       24     47,5

Zarządzanie  
i inżynieria 
produkcji
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http://www.perspektywy.pl
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/transport
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji


Wydział Transportu 
Politechnika Warszawska 

KONTAKT: 
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa 
tel.: 22 234 73 64, fax: 22 625 00 94 

e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl 
 

RANKING STUDIÓW INŻYNIERSKICH 
PERSPEKTYWY 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

- I miejsce w rankingu kierunku 
 TRANSPORT 

wt.pw.edu.pl

TRANSPORT MA PRZYSZŁOŚĆ
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Trans port jest pod sta wo wym kie run kiem 
stu diów na Wy dzia le Trans por tu. W ra mach 
te go kie run ku moż li we jest ukoń cze nie stu -
diów pierw sze go stop nia uzy sku jąc dy plom in -
ży nie ra oraz stu diów dru gie go stop nia uzy sku -
jąc dy plom ma gi stra in ży nie ra. Do dat ko wo 
na dru gim stop niu Wy dział Trans por tu wspól -
nie z Wy dzia łem In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni -
ki War szaw skiej, w ra mach pro gra mu 
NERW 2 pro wa dzi mię dzy wy dzia ło we stu dia 
na kie run ku Bu do wa i Eks plo ata cja In fra struk tu -
ry Trans por tu Szy no we go. Stu dia re ali zo wa ne są 
w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym w ra -
mach spe cjal no ści od po wia da ją cych róż nym 
ob sza rom dzia łal no ści trans por to wej, tak że 

w ję zy ku an giel skim – Trans port Sys tems En gi -
ne ering and Ma na ge ment. Wy dział Trans por tu 
ofe ru je stu dia w za kre sie: bez pie czeń stwa 
i eko lo gii trans por tu, in ży nie rii eks plo ata cji po -
jaz dów sa mo cho do wych, rze czo znaw stwa sa -
mo cho do we go, ste ro wa nia ru chem w trans -
por cie dro go wym, ko le jo wym i lot ni czym, in -
ży nie rii trans por tu lot ni cze go, lo gi sty ki i tech -
no lo gii trans por tu sa mo cho do we go, ko le jo -
we go oraz we wnętrz ne go i ma ga zy no wa nia, 
or ga ni za cji i tech no lo gii trans por tu szy no we -
go, au dy tu lo gi stycz ne go, te le ma ty ki trans por -
tu, sys te mów IT w trans por cie, po jaz dów au -
to no micz nych i sys te mów trans por tu au to no -
micz ne go, a tak że zrów no wa żo nej mo bil no ści 

miej skiej. Wy kształ ce nie uzy ska ne na Wy dzia -
le Trans por tu za pew nia wej ście na ry nek pra -
cy z uprzy wi le jo wa nej po zy cji. Re no ma, ja ką 
nasz Wy dział cie szy się wśród naj więk szych 
pra co daw ców, a tak że wie dza i umie jęt no ści 
na szych ab sol wen tów uła twia ją zdo by cie do -
bre go za trud nie nia i roz wo ju ka rie ry za wo do -
wej. Ab sol wen ci Wy dzia łu za trud nia ni są 
w przed się bior stwach i in sty tu cjach zaj mu ją -
cych się pro jek to wa niem, bu do wą, eks plo ata -
cją, or ga ni za cją i pla no wa niem oraz mo der ni -
za cją i roz wo jem sys te mów trans por tu dro go -
we go, ko le jo we go i lot ni cze go, a tak że lo gi sty -
ką, han dlem, za rzą dza niem oraz in fra struk tu rą 
trans por tu. 

WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ JEST JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH POLSKICH 
JEDNOSTEK NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH KSZTAŁCĄCYCH W OBSZARZE TRANSPORTU PODĄŻAJĄC 
ZA TRENDAMI I POTRZEBAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI. WYDZIAŁ TRANSPORTU ZASILA RYNEK 
PRACY ABSOLWENTAMI POSIADAJĄCYMI AKTUALNĄ WIEDZĘ Z NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII 
WYKORZYSTYWANYCH W TRANSPORCIE, A KAŻDY STUDENT MOŻE KSZTAŁTOWAĆ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ 
ROZWOJU ZGODNIE ZE SWOIMI ZAINTERESOWANIAMI I PLANAMI ZAWODOWYMI. 

CZY WIESZ, ŻE... 
• Na Wy dzia le Trans por tu zbu do wa no pierw szą 

w Pol sce ma kie tę ko le jo wą z od wzo ro wa niem ter -
mi na li in ter mo dal nych. No wo cze sna pra cow nia ofe -
ru je stu den tom moż li wość za po zna nia się ze spe cy -
fi ką bran ży prze wo zów kom bi no wa nych. Ma kie ta 
ko le jo wa zaj mu je po wierzch nię bli sko 25 m2 i skła -
da się ze 150 m to rów, 120 roz jaz dów oraz 320 se -
ma fo rów, za wie ra 6 li nii nor mal no to ro wych, nor -
mal no to ro wą bocz ni cę do ter mi na la trans por tu  
in ter mo dal ne go oraz jed ną li nię wą sko to ro wą.  

Po jaz dy wy po sa żo ne są w ka me ry a pro wa dze nie 
ru chu mo że od by wać się z wy ko rzy sta niem ta ble -
tów i smart fo nów. 

• Wy dział Trans por tu po sia da cer ty fi kat zgod no ści 
z nor mą ISO 9001: 2015 w za kre sie re ali za cji pro ce -
su kształ ce nia na stu diach o pro fi lu ogól no aka de mic -
kim na kie run ku Trans port. 

• Dzię ki wy róż nia ją cy mi się na ryn ku dzia ła nia mi zo -
rien to wa ny mi na kształ ce nie li de rów spo łecz nych 
oraz efek tyw nej edu ka cji prak tycz nej stu den tów 
Wy dział zo stał lau re atem X edy cji Ogól no pol skie go 

Pro gra mu Cer ty fi ka cji Szkół Wyż szych „Uczel nia  
Li de rów”. 

• Za wspie ra nie ini cja tyw Pol skiej Izby Pro du cen tów 
Urzą dzeń i Usług na Rzecz Ko lei w ob sza rze dy dak -
tycz nym i ba daw czym Wy dział otrzy mał spe cjal ne 
wy róż nie nie.  

• Wy dział otrzy mał Akre dy ta cję EUR-ACE La bel, 
ENAEEEuropean Ne twork for Ac cre di ta tion of  
En gi ne ering Edu ca tion, dla stu diów pierw sze go 
stop nia EUR-ACE Ba che lor oraz stu diów dru gie go 
stop nia. 
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* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny 
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. 

 
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny  
 
*** Dodatkowe zadanie egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać 

absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

język polski, języki mniejszości narodowych  
języki obce nowożytne 
język łemkowski, język kaszubski

od 18 do 20 maja 
Egzamin ustny jest przeprowadzany w szkołach 
według harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

HARMONOGRAM  
EGZAMINU MATURALNEGO 2022

I

20
22

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ USTNA*

DATA DZIEŃ GODZINA 9:00 GODZINA 14:00 
 
4 maja środa język polski – pp** język łaciński i kultura antyczna – pr** 
 
5 maja czwartek matematyka – pp historia muzyki – pr 

 
6 maja piątek język angielski – pp język francuski– pp 

język hiszpański - pp                                            
język niemiecki - pp 
język rosyjski - pp 
język włoski - pp 

 
9 maja poniedziałek język angielski – pr filozofia – pr 

język angielski – dj**  
 
10 maja wtorek język polski – pr        język francuski – pr 

                                                      język francuski – dj 
 
11 maja środa matematyka – pr język hiszpański– pr  

język hiszpański - dj  
 
12 maja czwartek biologia – pr język rosyjski – pr  

język rosyjski - dj 
 

13 maja piątek wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr  
język niemiecki - dj  

 
16 maja poniedziałek chemia - pr język włoski - pr                     

język włoski - dj             
 
17 maja wtorek historia – pr języki mniejszości narodowych – pp

                                      
18 maja środa geografia – pr języki mniejszości narodowych – pr 

 
19 maja czwartek fizyka – pr historia sztuki – pr 

 
20 maja piątek informatyka – pr język kaszubski – pr 

język łemkowski – pr 
 
 
23 maja poniedziałek godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*** 

 
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*** 
 
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*** 
 
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*** 
 
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*** 

 
godz. 16:55 –  fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*** 
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148             uniwersytety 
204             uczelnie techniczne 
230             uczelnie pedagogiczne 
238             uczelnie teologiczne i kościelne 
240             uczelnie ekonomiczne 
246             uczelnie medyczne 
252             uczelnie rolnicze 
258             uczelnie artystyczne 
262             akademie wychowania fizycznego 
268             uczelnie morskie 
272             uczelnie wojskowe 
280             uczelnie mswia i ms 
282             uczelnie niepubliczne 
302             publiczne uczelnie zawodowe 
308             szkoły policealne 
309             indeks uczelni 



W no tach o po szcze gól nych uczel niach pu blicz nych naj pierw po da ne są 
kie run ki stu diów i za sa dy przy jęć na bez płat ne stu dia sta cjo nar ne, a po -
tem na płat ne stu dia nie sta cjo nar ne. Aby uła twić wy szu ki wa nie in for ma -
cji – wszyst kie kie run ki stu diów sta cjo nar nych i in ne in for ma cje ich do ty -
czące wy róż nio ne są do dat ko wo krop ka mi (), a kie run ki stu diów nie -
sta cjo nar nych oraz in ne in for ma cje ich do ty czą ce – kwa dra ci ka mi (). 
Na zwy kie run ków stu diów w całym In for ma to rze kon se kwent nie po da -
ne są czcion ką po gru bio ną, opi sy uczel ni i kie run ków stu diów czcion ką 
zwy kłą, a in for ma cje do ty czą ce za sad przy jęć – czcion ką po chyłą. 
 
Uzu peł nie niem tych roz wią zań re dak tor sko -gra ficz nych jest lo gicz ny 
i spraw dzo ny od ponad dwudziestu lat w in for ma to rach Per spek tyw 
 
SY STEM SKRÓ TÓW I OZNA CZEŃ: 
 
M       – sta cjo nar ne, jed no li te stu dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie) 
I         – sta cjo nar ne stu dia pierw sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży -

nier skie, za zwy czaj 3-let nie lub 3,5-let nie) 
II       – sta cjo nar ne stu dia dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie) 
Mz    – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym) jed no li te stu -

dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie) 
Mw   – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) jed no li te 

stu dia ma gi ster skie (za zwy czaj 5-let nie) 
Mn    – niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zazwyczaj 5-letnie) 
Iz      – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym) stu dia pierw -

sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży nier skie) 

Do stu dio wa nia w szko le wy ższej na stu diach pierw sze go stop -
nia i jed no li tych ma gi ster skich mo że być do pusz czo na wy łącz nie 
oso ba po sia da ją ca świa dec two doj rza ło ści. 
 

Zgod nie z art. 70 usta wy z dnia 20 lip ca 2018 ro ku Pra wo o szkol nic twie 
wyż szym i na uce kry te ria kwa li fi ka cji na stu dia na rok aka de mic ki 2022/23, 
wszel kie de cy zje o re kru ta cji na le żą bez po śred nio do szkół wyż szych. 
Od de cy zji se na tów po szcze gól nych uczel ni za le ży, ja kie bę dą szcze gó ło -
we za sa dy re kru ta cji. Za sa dy przy jęć na stu dia uczel nie ma ją obo wią zek 
ogło sić do koń ca ma ja w ro ku po prze dza ją cym ko lej ny rok aka de micki. 

Na więk szość uczel ni pod sta wą przy ję cia na stu dia pierw sze go stop -
nia i jed no li te ma gi ster skie są wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go. Za zgo dą 
mi ni stra wła ści we go do spraw szkol nic twa wy ższe go, uczel nia mo że 
prze pro wa dzić do dat ko we eg za mi ny wstęp ne, ale tyl ko w przy pad ku, 
gdy ko niecz ne jest spraw dze nie wie dzy lub umie jęt no ści kan dy da ta, 
któ re nie są spraw dza ne pod czas eg za mi nu ma tu ral ne go.  

Pu blicz ne szko ły wy ższe nie po bie ra ją opłat za stu dia sta cjo nar ne, na -
to miast stu dia nie sta cjo nar ne i pro wa dzo ne cał ko wi cie w ję zy ku ob cym 
są od płat ne. 

Na więk szo ści uczel ni kan dy da ci do ko nu ją re je stra cji na stu dia przez in -
ter net. Uczel nia okre śla ta kże nie prze kra czal ny ter min, w któ rym trze ba 
do star czyć kom plet do ku men tów. Szko ły wy ższe wy ma ga ją naj czę ściej 
for mu la rza -an kie ty (do po bra nia ze stro ny in ter ne to wej uczel ni), po da nia 
wraz z ży cio ry sem, za świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze -
ciw wska zań do pod ję cia stu diów na wy bra nym kie run ku, 3-5 fo to gra fii 
i ory gi na łu świa dec twa doj rza ło ści lub rów no wa żnej mu ko pii. 

Na nie któ re kie run ki stu diów (np. edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie 
sztuk pla stycz nych) wy ma ga ne jest zło że nie te czek z pra ca mi (ry sun ki 
wła sne, ob ra zy, fo to gra fie itp.). 

O szcze gó ło we in for ma cje naj le piej do wia dy wać się bez po śred nio 
na uczel ni.  

Iw     – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) stu dia 
pierw sze go stop nia (li cen cjac kie lub in ży nier skie) 

In     – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie lub 
inżynierskie) 

IIz     – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie za ocz nym)  
stu dia dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie) 

IIw    – nie sta cjo nar ne (pro wa dzo ne w try bie wie czo ro wym) stu dia 
dru gie go stop nia (ma gi ster skie, za zwy czaj 2-let nie) 

IIn    – niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie, 
zazwyczaj 2-letnie) 

 
a  – stu dia w ję zy ku an giel skim  
f  – stu dia w ję zy ku fran cu skim  
i  – stu dia przez in ter net 
n – studia w języku niemieckim 
r – studia w języku rosyjskim 
 
R – po ziom roz sze rzo ny eg za mi nu ma tu ral ne go 
P – po ziom pod sta wo wy eg za mi nu ma tu ral ne go 
  
III  
InIIn 
IzIIz 
IwIIw 

Jak korzystać  

z „INFORMATORA DLA MATURZYSTÓW”

Ogólne zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023

studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia z możliwością 
kontynuowania nauki na danym kierunku (niekoniecznie 
specjalności), na tej samej uczelni na studiach II stopnia  
(z rekrutacją w bieżącym roku akademickim).

}
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strona www

tel. działu nauczania 
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 che mia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, ma te ma ty ka) 

 Com pu ter Scien ce IaIIa (je den przed miot spo śród: fi zy ka, fi zy ka i astro no -
mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 eko biz nes I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS) 

 eko no mia III pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka /po ziom szkol ny lub pań stwo -
wy, ew. oce na koń co wo rocz na/; nie punk to wa ne kry te rium do dat ko we – oce -
na z ję zy ka pol skie go na świa dec twie doj rza ło ści /ak cep to wa na oce na koń co wo -
rocz na/; w przy pad ku bra ku oce ny z j. pol skie go – spraw dzian ze zna jo mo ści j. 
pol skie go); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku 
w Wil nie na Wy dzia le Eko no micz no -In for ma tycz nym 

 eko no mia III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, WOS, hi -
sto ria, geo gra fia) 

 eu ro pe isty ka I pro fil prak tycz ny (hi sto ria lub ma te ma ty ka /po ziom szkol ny 
lub pań stwo wy, ew. oce na koń co wo rocz na/; nie punk to wa ne kry te rium do dat ko -
we – oce na z ję zy ka pol skie go na świa dec twie doj rza ło ści /ak cep to wa na oce -
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Uni wer sy tet w Bia łym sto ku 
 

15-328 Bia ły stok, ul. Świer ko wa 20B 
tel. 85 745 70 00 (cen tra la) 
Uni wer sy tec kie Cen trum Re kru ta cji 
tel. 85 745 70 53, 85 745 70 80 
www.uwb.edu.pl 
irk. uwb. edu. pl 
e -ma il: re kru ta cja@uwb.edu.pl 

 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję -

zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 bez pie czeń stwo i pra wo III, InIIn (je den przed miot spo śród: hi sto -

ria, WOS, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 bio lo gia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro -

no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

UNIWERSYTETY
W „In for ma to rze dla Ma tu rzy stów” pre zen tu je my 19 uni wer sy te tów, w tym KUL, któ ry jest uczel nią ko ściel ną, ale 
dzia ła na pod sta wie Usta wy z 27 lip ca 2005 r. Pra wo o szkol nic twie wy ższym. Wszyst kie one ofe ru ją stu dia li cen cjac -
kie, in ży nier skie, ma gi ster skie uzupełniające oraz jed no li te ma gi ster skie na co raz licz niej szych kie run kach. W wy bo -
rze naj wła ściw sze go po mo że Wam za rów no nasz In for ma tor dla Ma tu rzy stów, jak i ba za uczel ni i stu diów w por ta lu 
Per spek ty wy.pl  

Aby szko ła wy ższa w Pol sce mo gła przy jąć mia no uni wer sy te tu, mu si 
po sia dać upraw nie nia do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra co naj -
mniej w dzie się ciu dys cy pli nach, w tym przy naj mniej po dwa upraw nie -
nia w dzie dzi nach na uk hu ma ni stycz nych, spo łecz nych lub teo lo gicz -
nych, ma te ma tycz nych, fi zycz nych bądź tech nicz nych, przy rod ni czych 
oraz praw nych lub eko no micz nych. We dług de fi ni cji współ cze sny uni -
wer sy tet jest szko łą wy ższą o cha rak te rze nie tech nicz nym, któ rej ce -
lem jest przy go to wa nie kadr pra cow ni ków na uko wych oraz kształ ce -
nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. 

Eu ro pa szczy ci się, że jest ko leb ką aka de mic ko ści po cząw szy 
od śre dnio wie cza, na zy wa ne go nie kie dy epo ką ka tedr i uni wer sy te -
tów. Nic dziw ne go, bo wiem do mo men tu utwo rze nia pierw szej 
uczel ni w Pol sce, kra kow skie go Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, w Eu -
ro pie dzia ła ły 23 uczel nie. 

Na etos uni wer sy tec ki w du żej mie rze skła da się dzie dzic two an -
tycz nej Gre cji. Pro fe so ro wie uni wer sy tec cy od wo łu ją się do tra dy -
cji Aka de mii Pla toń skiej, przy po mi na ją cej nie co cha rak te rem dzi siej -
sze uni wer sy te ty. Ko ry ta rze wie lu uczel ni na ca łym świe cie zdo bią 
po pier sia bro da tych mę dr ców o eu ro pej skich ry sach twa rzy – Pla -
to na, Ary sto te le sa, So kra te sa, Pi ta go ra sa. Wy ra ża ją tę sk no tę śro do -
wi ska aka de mic kie go za du chem grec kiej sta ro żyt no ści, sprzy ja ją cej 
dy wa ga cjom na uko wym i wszech stron ne mu kształ ce niu mło dych lu -
dzi. Jed nak war to by ło by do sta wić w uczel nia nych wnę trzach kil ka 
po są gów o azja tyc kich ry sach – np. Bud dy, Kon fu cju sza i Sza kra di tji 
(skt. Şakrādi tya) – wład cy bud dyj skie go kró le stwa, kró la Ma ga dhy. 

Ma ło zna ny w Eu ro pie król Sza kra di tja za ło żył w 427 p.n.e. 
ośro dek uni wer sy tec ki w Nālānda, wy prze dza jąc o kil ka dzie siąt lat 

za ło ży cie li Aka de mii Pla toń skiej. Ta bud dyj ska uczel nia w In diach 
uwa ża na jest za naj star szy ośro dek uni wer sy tec ki na świe cie. 
O wa dze na uki dla hin du skie go wład cy świad czy cho cia żby na zwa, 
„Na lan da”, któ ra w san skry cie ozna cza „da wa nie wie dzy”. Po -
nad 10 tys. mni chów stu dio wa ło nie tyl ko tek sty bud dyj skie, ale 
rów nież świę te księ gi hin du izmu, fi lo zo fię, li te ra tu rę, gra ma ty kę, 
lo gi kę, me dy cy nę, astro no mię, bu dow nic two i sztu kę sa kral ną. Po -
dob nie jak w przy pad ku Aka de mii Pla toń skiej pa no wa ła swo bo da 
dys ku sji. Wy kła dow ca był bar dziej prze wod ni kiem i men to rem, niż 
au to ry tar nym nad zor cą stu den tów. Z ko lei w przy pad ku Chin uni -
wer sy te ty po wsta wa ły ja ko część naj star sze go na świe cie spój ne -
go pań stwo we go sys te mu edu ka cji. Był on po trzeb ny wład com 
Chin do bu do wy spo łe czeń stwa kon fu cjań skie go, opar te go na hie -
rar chii i sza cun ku do prze ło żo nych, osób star szych i urzęd ni ków 
pań stwo wych. Dzia ła ją ca do dzi siaj uczel nia w Nan ki nie, for mal -
nie uni wer sy tet od 1888 ro ku, funk cjo nu je nie prze rwa nie od 258 
ro ku p.n.e. 

Co cie ka we, pierw szy uni wer sy tet w Afry ce po wstał wcze śniej 
od – uwa ża ne go za pierw szy we współ cze snym ro zu mie niu – uni -
wer sy te tu eu ro pej skie go. Bo loń ska uczel nia dzia ła od 1088 ro ku, za -
tem jest młod sza o 229 lat od za ło żo ne go w 859 ro ku uni wer sy te -
tu Al Ka ra ouine w ma ro kań skim Fe zie. 

Aka de mic ka hi sto ria po zo sta łych kon ty nen tów jest znacz nie krót -
sza. Naj star szy w Ame ry ce Po łu dnio wej Uni ver si dad Au to no ma de 
San to Do min go w Do mi ni ka nie po wstał w 1536 r., naj star szy pół -
noc no ame ry kań ski Ha rvard Uni ver si ty w 1636 r., a naj star sza w Au -
stra lii uczel nia w Syd ney do pie ro w XIX wie ku – w 1850 ro ku.



 ja kość i bez pie czeń stwo śro do wi ska I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek eko no micz no -praw ny I (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, 
WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 ko gni ty wi sty ka i ko mu ni ka cja I (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka 
i astro no mia, che mia, bio lo gia, fi lo zo fia) 

 kry mi no lo gia III, InIIn (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk 
pol ski, ma te ma ty ka) 

 kul tu ro znaw stwo III (ję zyk pol ski i ję zyk ob cy no wo żyt ny lub WOS) 
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka) 
 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (je den przed miot spo śród: 

ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria) 
 mi kro bio lo gia I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka 

i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza III, InIIn (ję zyk pol ski i ję -

zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski i ję -

zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka re so cja li za cyj na III, InIIn (ję zyk pol ski i ję zyk ob cy no -

wo żyt ny) 
 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (ję zyk pol ski i ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 Phy sics Ia mo duł spe cja li za cyj ny: Me di cal Phy sics (je den przed miot spo śród: 

che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 pra ca so cjal na III, InIIn (ję zyk pol ski i ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pra wo M, Mn (je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 

WOS) 
 pra wo i po dat ki w biz ne sie In (je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk pol -

ski, ma te ma ty ka, WOS) 
 so cjo lo gia III (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 

hi sto ria, WOS) 
 sto sun ki mię dzy na ro do we III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, 

geo gra fia, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 stu dia wschod nie I (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ję zyk 

pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 za rzą dza nie III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, WOS, 

hi sto ria, geo gra fia) 

 

Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go 
w Byd gosz czy 
 

85-064 Byd goszcz, ul. J. K. Chod kie wi cza 30 
www.ukw.edu.pl 
www.re kru ta cja.ukw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ukw.edu.pl  
e -ma il: re kru ta cja1@ukw.edu.pl 

 e -ma il: dsstud@ukw.edu.pl 
Dział Re kru ta cji i Spraw Stu denc kich 
85-096 Byd goszcz, ul. Łu życ ka 24 
(Dom Stu den ta nr 1 Ro mek) 
kom. 502 593 516 
tel. 52 389 28 11, 52 320 67 78, 52 341 08 32 w. 22, 23 
 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za -

mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub 
WOS-u) 

 bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy I, In 3,5-let nie stu dia in ży nier skie (ran -
king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko -
we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne -

na koń co wo rocz na/; w przy pad ku bra ku oce ny z j. pol skie go – spraw dzian ze zna -
jo mo ści ję zy ka pol skie go); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii Uni wer sy te tu 
w Bia łym sto ku w Wil nie na Wy dzia le Eko no micz no -In for ma tycz nym 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia an giel ska (ję zyk an giel ski); uwa -
ga: stu dia dla osób kon ty nu ują cych na ukę ję zy ka an giel skie go 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia an giel ska z ję zy kiem hisz pań -
skim (ję zyk an giel ski); uwa ga: stu dia dla osób kon ty nu ują cych na ukę ję zy ka 
an giel skie go oraz za in te re so wa nych na uką ję zy ka hisz pań skie go od pod staw 
– edu ka cja dwu ję zycz na 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia an giel ska z ję zy kiem nie miec -
kim (ję zyk an giel ski); uwa ga: stu dia dla osób kon ty nu ują cych na ukę ję zy ka an -
giel skie go oraz za in te re so wa nych na uką ję zy ka nie miec kie go od pod staw 
– edu ka cja dwu ję zycz na 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia an giel ska z ję zy kiem ro syj skim 
(ję zyk an giel ski); uwa ga: stu dia dla osób kon ty nu ują cych na ukę ję zy ka an giel -
skie go oraz za in te re so wa nych na uką ję zy ka ro syj skie go od pod staw – edu -
ka cja dwu ję zycz na 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia fran cu ska – na uka ję zy ka od pod -
staw (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: ję zyk fran cu ski sto so wa ny z hisz pań -
skim (ję zyk pol ski lub do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia dla osób 
roz po czy na ją cych na ukę ję zy ka fran cu skie go od pod staw oraz za in te re so wa -
nych na uką ję zy ka hisz pań skie go od pod staw – edu ka cja dwu ję zycz na 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: ję zyk fran cu ski /od pod staw/ z ję zy kiem 
an giel skim – pro fil tłu ma cze nio wy (ję zyk an giel ski i ję zyk pol ski lub do wol ny ję -
zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia dla osób roz po czy na ją cych na ukę ję zy ka 
fran cu skie go oraz za in te re so wa nych na uką ję zy ka an giel skie go 

 fi lo lo gia III stu dia w ję zy ku ro syj skim; mo duł spe cja li za cyj ny: filologia 
rosyjska� (ję zyk ro syj ski) 

 fi lo lo gia III stu dia w ję zy ku ro syj skim; mo duł spe cja li za cyj ny: filologia 
rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu (ję zyk ro syj ski) 

 fi lo lo gia IIIa mo duł spe cja li za cyj ny: En glish Phi lo lo gy (ję zyk an giel ski) 
 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia ro syj ska – ko mu ni ka cja ję zy ko -

wa w sfe rze biz ne su (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski); uwa -
ga: stu dia dla osób ze zna jo mo ścią ję zy ka ro syj skie go, za in te re so wa nych po -
głę bio ną zna jo mo ścią ro syj skie go ję zy ka biz ne su 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia ro syj ska – ofer ta edu ka cyj na dla 
kan dy da tów roz po czy na ją cych na ukę ję zy ka ro syj skie go od pod staw (je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia III mo duł spe cja li za cyj ny: fi lo lo gia ro syj ska – ofer ta edu ka cyj na dla 
kan dy da tów ze zna jo mo ścią ję zy ka ro syj skie go (je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, ję zyk ro syj ski) 

 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski) 
 fi lo zo fia i ety ka I (je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 

no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka) 
 fi zy ka III (je den przed miot spo śród: fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, 

che mia, in for ma ty ka) 
 hi sto ria III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 

no wo żyt ny, geo gra fia) 
 in for ma ty ka III pro fil prak tycz ny (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi -

zy ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka i tech no lo gie in for ma cyj ne /po ziom szkol ny 
lub pań stwo wy, ew. oce na koń co wo rocz na/; nie punk to wa ne kry te rium do dat ko we 
– oce na z ję zy ka pol skie go na świa dec twie doj rza ło ści /ak cep to wa na oce na koń co -
wo rocz na/; w przy pad ku bra ku oce ny z j. pol skie go – spraw dzian ze zna jo mo ści j. 
pol skie go); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku 
w Wil nie na Wy dzia le Eko no micz no -In for ma tycz nym 

 in for ma ty ka III (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka i eko no me tria I (je den przed miot spo śród: fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 
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go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/ che mii lub 
in for ma ty ki) 

 bez pie czeń stwo na ro do we I, In (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej 
eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii 
lub WOS-u) 

 bio lo gia III, InIIn (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu 
ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze bio lo gii lub che mii) 

 bio tech no lo gia III, InII (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi -
nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze bio lo gii lub che mii) 

 cy ber de mo kra cja i stu dia nad roz wo jem I, In (ran king śred niej ocen 
z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie 
na ma tu rze WOS-u, hi sto rii lub in for ma ty ki)   

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (ran king śred niej ocen z czę -
ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (eg za min prak -
tycz ny: gra na in stru men cie lub śpiew /co naj mniej 2 utwo ry o zróż ni co wa nym 
cha rak te rze, so lo lub z akom pa nia men tem/, słuch mu zycz ny, spraw ność ma nu -
al no -gło so wa, po czu cie ryt mu i spraw ność ryt micz na; za każ dą spraw ność i umie -
jęt ność kan dy dat mo że uzy skać mak sy mal nie 10 punk tów; za eg za min prak tycz -
ny moż na uzy skać mak sy mal nie 40 punk tów; eg za min jest zda ny, je śli kan dy dat 
uzy skał co naj mniej 24 punk ty) 

 edu ka cja dla bez pie czeń stwa i wie dza o spo łe czeń stwie I, In (ran -
king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 edy tor stwo I (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 
 eko no mia I, In (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral -

ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze geo gra fii, in for ma ty ki, hi -
sto rii lub WOS-u) 

 fi lo lo gia an giel ska III (obo wiąz ko wo ję zyk an giel ski na ma tu rze – część pi -
sem na) 

 fi lo lo gia pol ska III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu -
ral ne go) 

 fi lo lo gia ro syj ska III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go) 

 fi lo zo fia III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; 
punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii, fi lo zo fii lub ję zy ka ła ciń skie -
go i kul tu ry an tycz nej) 

 fi zycz ne pod sta wy ra dio te ra pii i dia gno sty ki ob ra zo wej I (ran king śred -
niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda -
wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii lub bio lo gii) 

 fi zy ka III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; 
punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi -
nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/ 
lub in for ma ty ki) 

 geo gra fia III, InIIn (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu 
ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze geo gra fii) 

 ger ma ni sty ka III stu dia dla kan dy da tów ze zna jo mo ścią ję zy ka nie miec -
kie go (obo wiąz ko wy ję zyk nie miec ki na ma tu rze – część pi sem na) 

 ger ma ni sty ka IIIn stu dia dla kan dy da tów bez zna jo mo ści ję zy ka nie miec -
kie go (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 hi sto ria III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; 
punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii, hi sto rii sztu ki, WOS-u lub 
geo gra fii); uwa ga: stu dia da ją moż li wość uzy ska nia kwa li fi ka cji na uczy ciel skich 

 hu ma ni sty ka dru giej ge ne ra cji I (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg -
za mi nu ma tu ral ne go, roz mo wa kwa li fi ka cyj na pro wa dzo na w ję zy ku pol skim i an -
giel skim) 

 in for ma ty ka III 3,5-let nie stu dia in ży nier skie (ran king śred niej ocen z czę -
ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu -
rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom 
roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/ lub in for ma ty ki) 

 in for ma ty ka InIIn 4-let nie stu dia in ży nier skie (ran king śred niej ocen z czę -

ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu -
rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom 
roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/ lub in for ma ty ki) 

 in no wa cyj ność i za rzą dza nie sfe rą pu blicz ną I, In (ran king śred niej ocen 
z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie 
na ma tu rze WOS-u) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa I, In 3,5-let nie stu dia in ży nier skie (ran king 
śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we 
za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go 
od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/, che mii lub 
in for ma ty ki) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa III, InIIn 3,5-let nie stu dia in ży nier skie (ran -
king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko -
we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne -
go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/, che mii lub 
in for ma ty ki) 

 in ży nie ria tech nicz no -in for ma tycz na III, InIIn 3,5-let nie stu dia in -
ży nier skie (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; 
punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za -
mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro -
no mii/, che mii lub in for ma ty ki) 

 kry mi no lo gia I, In (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u);   

 kul tu ro znaw stwo III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go) 

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -arab ska III (obo wiąz ko wo ję zyk an -
giel ski na ma tu rze – część pi sem na) 

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -nie miec ka III gru pa bez zna jo mo ści 
ję zy ka nie miec kie go (obo wiąz ko wo ję zyk an giel ski na ma tu rze – część pi sem na) 

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -nie miec ka III gru pa ze zna jo mo ścią 
ję zy ka nie miec kie go (obo wiąz ko wo ję zyk an giel ski i ję zyk nie miec ki na ma tu rze 
– część pi sem na) 

 lin gwi sty ka sto so wa na an giel sko -ro syj ska III (obo wiąz ko wy ję zyk an -
giel ski na ma tu rze – część pi sem na) 

 lin gwi sty ka sto so wa na nie miec ko -ro syj ska III (obo wiąz ko wy ję zyk nie -
miec ki na ma tu rze – część pi sem na) 

 lin gwi sty ka sto so wa na ro syj sko -chiń ska I (ran king śred niej ocen z czę ści 
pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 lo go pe dia I, In mo du ły: wcze sna in ter wen cja lo go pe dycz na, neu ro lo go pe dia 
(kwa li fi ka cja na stu dia obej mu je obo wiąz ko we spraw dze nie pre dys po zy cji kan dy da -
ta do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy w za kre sie pra wi dło wo ści apa ra tu i funk cji gło -
so wych, słu cho wych i ar ty ku la cyj nych; uwa ga: nie przy stą pie nie kan dy da ta do po -
wyż sze go spraw dzia nu lub ne ga tyw ny wy nik po wyż sze go spraw dzia nu skut ku je 
nie do pusz cze niem kan dy da ta do dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; ran king 
śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 ma te ma ty ka III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu -
ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku 
eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro -
no mii/ lub in for ma ty ki) 

 me cha tro ni ka III 3,5-let nie stu dia in ży nier skie (ran king śred niej ocen z czę -
ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu -
rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom 
roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/ lub in for ma ty ki) 

 me cha tro ni ka InIIn stu dia 4-let nie in ży nier skie (ran king śred niej ocen 
z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma -
tu rze ma te ma ty ki /w przy pad ku eg za mi nu ma tu ral ne go od 2010 tyl ko za po ziom 
roz sze rzo ny/, fi zy ki /fi zy ki i astro no mii/ lub in for ma ty ki) 

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem -
nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze bio lo -
gii lub che mii) 
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 pe da go gi ka III, InIIn mo du ły: ani ma cja spo łecz na i za rzą dza nie kul -
tu rą, do radz two za wo do we i hu man re so ur ces z tu to rin giem ka rie ry, opie -
ka nad dziec kiem i wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju (ran king śred niej ocen 
z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 pe da go gi ka opie kuń cza z pro fi lak ty ką uza leż nień i so cjo te ra pią I (ran -
king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ran king śred niej 
ocen uzy ska nej na eg za mi nie ma tu ral nym z czę ści pi sem nej; kwa li fi ka cja 
na pod sta wie za świad cze nia od lo go pe dy o „bra ku prze ciw wska zań do wy ko -
ny wa nia za wo du na uczy cie la z punk tu wi dze nia pra wi dło wo ści apa ra tu i funk -
cji gło so wych, słu cho wych i ar ty ku la cyj nych” /do star cze nie po wyż sze go do ku -
men tu jest obo wiąz ko we/) 

 pe da go gi ka re so cja li za cyj na – stu dia du al ne I, In (ran king śred niej ocen 
uzy ska nej na eg za mi nie ma tu ral nym z czę ści pi sem nej z przed mio tów: ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy; roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca szcze gól ne pre dys -
po zy cje do stu dio wa nia na tym kie run ku: mo ty wa cję do stu dio wa nia, pro jekt 
za wo do we go wy ko rzy sta nia zdo by tych umie jęt no ści, po sia da ne hob by i za in -
te re so wa nia, pre zen ta cja sie bie; uwa ga: nie przy stą pie nie kan dy da ta do roz -
mo wy kwa li fi ka cyj nej lub nie uzy ska nie wy ma ga nej licz by punk tów skut ku je 
nie do pusz cze niem kan dy da ta do dal sze go po stę po wa nia re kru ta cyj ne go) 

 po li to lo gia III, InIIn (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu 
ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u) 

 pra ca so cjal na I, In mo du ły: pra cow nik so cjal ny, asy stent i do rad ca so -
cjal ny, pra cow nik so cjal ny w śro do wi sku i in sty tu cjach pu blicz nych (ran -
king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 pra wo M, Mn (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral -
ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u) 

 pra wo w biz ne sie I, In (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu 
ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u) 

 prze wod nic two i pi lo taż tu ry stycz ny I (ran king śred niej ocen z czę ści pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi -
sto rii, WOS-u lub geo gra fii)) 

 psy cho lo gia M, Mn mo du ły spe cjal no ścio we /wy bór na III ro ku/: psy cho -
lo gia kli nicz na, psy cho lo gia spo łecz na, psy cho lo gia wspo ma ga nia roz wo ju, 
psy cho lo gia zdro wia i re ha bi li ta cji (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej 
eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze bio lo gii) 

 Psy cho lo gy in En glish Ma (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej z eg za mi -
nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze bio lo gii; na stu dia 
mo gą być przy ję ci: 1. kan dy da ci dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy -
stym; 2, kan dy da ci po sia da ją cy zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co 
naj mniej CAE /po ziom B2/; 3. kan dy da ci po sia da ją cy dy plom ukoń cze nia stu diów 
wyż szych pro wa dzo nych w ję zy ku an giel skim) 

 re wi ta li za cja dróg wod nych I, In 3,5-let nie stu dia in ży nier skie (ran king 
śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we 
za zda wa nie na ma tu rze geo gra fii, fi zy ki i astro no mii, bio lo gii lub che mii) 

 so cjo lo gia I, In (ran king śred niej ocen z eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do -
dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub WOS-u) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg -
za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii, WOS-
u lub geo gra fii) 

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem -
nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze geo -
gra fii) 

 woj sko znaw stwo I (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu -
ral ne go; punk ty do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii, WOS-u lub geo gra -
fii; punk ty do dat ko we dla ab sol wen tów szkół/klas woj sko wych/mun du ro wych) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn spe cjal ność na uczy ciel ska (ran king 
śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; wy ma ga na umie jęt -
ność pły wa nia; punk ty do dat ko we za ak tu al ną kla sę mi strzow ską, I kla sę spor -
to wą, II kla sę spor to wą oraz mło dzie żo wą kla sę spor to wą, za pra cę w cha rak -

te rze na uczy cie la lub in struk to ra spor tu; uwa ga: kan dy dat przy ję ty na I rok 
stu diów zo bo wią za ny jest do zło że nia pi sem ne go oświad cze nia o bra ku prze -
ciw wska zań zdro wot nych do pod ję cia stu diów oraz o obo wiąz ko wym ubez pie -
cze niu od na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków na czas trwa nia stu diów) 

 za rzą dza nie dzie dzic twem kul tu ro wym i ochro na za byt ków III (ran -
king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty do dat ko we 
za zda wa nie na ma tu rze hi sto rii lub hi sto rii sztu ki) 

 za rzą dza nie kry zy so we w śro do wi sku I, In 3,5-let nie stu dia in ży nier -
skie (ran king śred niej ocen z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; punk ty 
do dat ko we za zda wa nie na ma tu rze geo gra fii, fi zy ki i astro no mii, che mii, ma -
te ma ty ki lub WOS-u; uwa ga: kan dy dat przy ję ty na I rok stu diów zo bo wią za ny 
jest do zło że nia pi sem ne go oświad cze nia o obo wiąz ko wym ubez pie cze niu 
od na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków na czas trwa nia stu diów) 
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www.re kru ta cja.ug.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ug.edu.pl 
 
 Mię dzy dzie dzi no we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne i Spo łecz -

ne (MISHiS) I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria 
sztu ki, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo ści et nicz nych, ję -
zyk re gio nal ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wych, dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny, wie -
dza o tań cu, hi sto ria mu zy ki; roz mo wa kwa li fi ka cyj na do ty czą ca pro jek tu przy -
go to wa ne go przez kan dy da ta, za in te re so wań kan dy da ta oraz pla no wa nej ścież ki 
stu diów /for ma pro jek tu do wol na, np. esej, pre zen ta cja, film, re por taż i in ne; te -
ma ty ka pro jek tu do wol na/; uwa ga: nie zło że nie pro jek tu w wy ma ga nym ter mi nie 
skut ku je wy klu cze niem z po stę po wa nia re kru ta cyj ne go) 

 
Mię dzy uczel nia ny Wy dział Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu Gdań skie go 
i Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go 
www.bio tech.ug.edu.pl 
 bio tech no lo gia III (ję zyk an giel ski oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Bio lo gii 
www.bio lo gy.ug.edu.pl 
 bio lo gia III (ję zyk ob cy, bio lo gia oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy -

ka/fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 bio lo gia me dycz na III (ję zyk ob cy, bio lo gia oraz je den przed miot spo śród: 

che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 ge ne ty ka i bio lo gia eks pe ry men tal na I (ję zyk ob cy, bio lo gia oraz je den 

przed miot spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 ochro na za so bów przy rod ni czych I (ję zyk ob cy, bio lo gia oraz je den przed -

miot spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Che mii 
www.chem.ug.edu.pl 
 biz nes che micz ny III stu dia in ży nier skie (che mia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 

oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 
 che mia III (che mia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 

bio lo gia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 
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 ochro na śro do wi ska III (che mia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 

 
Wy dział Eko no micz ny  
http://eko nom.ug.edu.pl 
 eko no mia III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: geo -

gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, ję zyk pol ski) 
 eko no mia InIIn (trzy przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, ję zyk pol -

ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 
 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (ję zyk ob cy oraz dwa przed -

mio ty spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS) 
 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze IaIIa spe cjal ność: In ter na tio -

nal Bu si ness (ję zyk an giel ski oraz dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, geo gra fia, 
ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel -
skim, od płat ne 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn (trzy przed mio ty spo śród: 
ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Fi lo lo gicz ny 
www.fil.ug.edu.pl 
 ame ry ka ni sty ka III (ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo -

śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, bio lo gia, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy -
ka i astro no mia, che mia, dru gi ję zyk ob cy, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na; uwa -
ga: ocze ki wa ny po ziom zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go to po ziom B1) 

 Cul tu ral Com mu ni ca tion IaIIa (ję zyk an giel ski, ję zyk oj czy sty kan dy da ta 
/je że li ję zy kiem oj czy stym jest ję zyk an giel ski, to wów czas in ny ję zyk ob cy/ oraz 
je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, bio lo gia, WOS, geo gra fia, ma -
te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia, ję zyk ob cy in ny niż ww., ję zyk ła -
ciń ski i kul tu ra an tycz na); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim, od -
płat ne 

 et no fi lo lo gia ka szub ska I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ję zyk ka szub ski, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, geo -
gra fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, dru gi ję zyk ob cy, ję zyk ła ciń ski i kul tu -
ra an tycz na); uwa ga: zna jo mość ję zy ka ka szub skie go nie jest wy ma ga na 

 fi lo lo gia an giel ska III spe cjal no ści: na uczy ciel ska i trans la to rycz na (ję zyk 
an giel ski, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, bio -
lo gia, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia, dru gi ję -
zyk ob cy, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na; uwa ga: ocze ki wa ny po ziom zna jo mo -
ści ję zy ka an giel skie go to po ziom B1) 

 fi lo lo gia an giel ska InIIn spe cjal ność na uczy ciel ska (ję zyk an giel ski, ję zyk 
pol ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, bio lo gia, WOS, geo -
gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia, dru gi ję zyk ob cy, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na; uwa ga: ocze ki wa ny po ziom zna jo mo ści ję zy ka an giel -
skie go to po ziom B1); uwa ga: moż li wość kon ty nu acji stu diów na stu diach IIn 
st. tyl ko na spe cjal no ści na uczy ciel skiej 

 fi lo lo gia ger mań ska III, InII (ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ma te ma ty ka, urzę do wy ję zyk UE z wy -
jąt kiem ję zy ka pol skie go i ję zy ka nie miec kie go, ję zyk ro syj ski, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo ści et nicz nych, ję zyk re gio nal ny, ję zyk mniej -
szo ści na ro do wych; uwa ga: ocze ki wa ny po ziom zna jo mo ści ję zy ka nie miec kie -
go to po ziom B1) 

 fi lo lo gia kla sycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia, ma te -
ma ty ka, dru gi ję zyk ob cy; uwa ga: za ję zyk ro mań ski /wło ski, fran cu ski, hisz pań -
ski/ przy punk ta cji po wy żej 70% kan dy dat otrzy mu je do dat ko wo 10 pkt.; za ję zyk 
ła ciń ski i kul tu rę an tycz ną kan dy dat otrzy mu je do dat ko wo 20 pkt.) 

 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, 
bio lo gia, dru gi ję zyk ob cy, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia) 

 fi lo lo gia ro mań ska z dru gim ję zy kiem ro mań skim I (ję zyk pol ski, ję zyk 
fran cu ski, je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia, dru gi ję zyk 
ob cy); uwa ga: zna jo mość ję zy ka fran cu skie go nie jest wy ma ga na 

 fi lo lo gia ro syj ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej -
szo ści na ro do wych, ję zyk mniej szo ści et nicz nych, ję zyk re gio nal ny, WOS, geo gra -
fia, ma te ma ty ka); uwa ga: zna jo mość ję zy ka ro syj skie go nie jest wy ma ga na 

 ibe ry sty ka I, In (ję zyk pol ski, ję zyk hisz pań ski oraz je den przed miot spo śród: hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, dru gi ję zyk ob cy; uwa ga: ocze -
ki wa ny po ziom zna jo mo ści ję zy ka hisz pań skie go to po ziom A2 /nie do ty czy for my 
sta cjo nar nej/) 

 kul tu ro znaw stwo III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: ję zyk re gio nal ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wej, ję zyk mniej szo ści et nicz nej, 
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, fi lo zo fia, hi sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia, geo -
gra fia) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III, InII (ję zyk nie miec ki, ję zyk an giel ski) 
 lo go pe dia III (spraw dzian przy dat no ści do za wo du lo go pe dy; uwa ga: ne ga -

tyw na oce na ze spraw dzia nu z wy mo wy wy klu cza z dal sze go po stę po wa nia kwa -
li fi ka cyj ne go; kon kurs świa dectw doj rza ło ści – ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia oraz je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, WOS, che mia) 

 pro duk cja form au dio wi zu al nych I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, 
in for ma ty ka) 

 ro sjo znaw stwo I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wych, ję zyk mniej -
szo ści et nicz nych, ję zyk re gio nal ny, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka); uwa ga: 
zna jo mość ję zy ka ro syj skie go nie jest wy ma ga na 

 si no lo gia I (ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski lub dru gi ję zyk ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, trze ci ję zyk ob cy, ma te -
ma ty ka); uwa ga: zna jo mość ję zy ka chiń skie go nie jest wy ma ga na 

 skan dy na wi sty ka III (ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo -
śród: dru gi ję zyk ob cy, hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no -
mia, che mia, bio lo gia, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia); uwa ga: 
zna jo mość ję zy ka szwedz kie go/nor we skie go/duń skie go/fiń skie go nie jest wy -
ma ga na 

 sla wi sty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki, dru gi ję zyk ob cy, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: zna -
jo mość ję zy ka serb skie go/chor wac kie go nie jest wy ma ga na 

 stu dia bał kań skie I (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski oraz je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, dru gi ję zyk ob cy, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka); uwa ga: 
zna jo mość ję zy ka serb skie go/chor wac kie go nie jest wy ma ga na 

 stu dia wschod nie I (ję zyk pol ski oraz ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu -
ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki, dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wych, 
ję zyk mniej szo ści et nicz nych, ję zyk re gio nal ny, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS); 
uwa ga: zna jo mość ję zy ka ro syj skie go i dru gie go ję zy ka ob ce go/wschod nie go 
nie jest wy ma ga na 

 wie dza o fil mie i kul tu rze au dio wi zu al nej III, InII (ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ma te -
ma ty ka) 

 wie dza o te atrze I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, WOS, ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie in sty tu cja mi ar ty stycz ny mi I spe cjal ność: me ne dżer ska (ję -
zyk pol ski, ję zyk an giel ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
WOS, dru gi ję zyk ob cy, wie dza o tań cu, hi sto ria mu zy ki, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na); uwa ga: re kru ta cja bez po śred nio na spe cjal -
ność 
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Wy dział Hi sto rycz ny 
www.hi sto ria.ug.edu.pl 
 ar che olo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -

pań ski, nie miec ki, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 et no lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka) 

 hi sto ria III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, ję zyk ka szub -
ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 hi sto ria sztu ki III, InII (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 kra jo znaw stwo i tu ry sty ka hi sto rycz na III, InII (ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ 
oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, fi lo -
zo fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, ję zyk ka szub ski, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 niem co znaw stwo I (ję zyk pol ski lub ję zyk nie miec ki oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, ję zyk ła -
ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk ka szub ski, in ny ję zyk ob cy) 

 re li gio znaw stwo I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: hi -
sto ria, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, ję zyk ka szub ski, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na) 

 
Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki 
www.mfi.ug.edu.pl 
 bez pie czeń stwo ją dro we i ochro na ra dio lo gicz na I (ję zyk an giel ski oraz 

je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, in for ma ty -
ka, ma te ma ty ka) 

 bio in for ma ty ka I (ję zyk an giel ski, bio lo gia lub in for ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia);  

 fi zy ka III (ję zyk an giel ski oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka/fi zy ka i astro -
no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 fi zy ka me dycz na III (ję zyk an giel ski, bio lo gia oraz je den przed miot spo śród: 
che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia);   

 in for ma ty ka III, InIIn pro fil ogól no aka de mic ki (ma te ma ty ka; ję zyk 
ob cy lub in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka III pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 mo de lo wa nie ma te ma tycz ne i ana li za da nych III (ma te ma ty ka, ję zyk 

ob cy) 
 
Wy dział Na uk Spo łecz nych 
www.wns.ug.edu.pl 
 bez pie czeń stwo na ro do we III, InII (ję zyk pol ski oraz je den przed -

miot spo śród: ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, 
geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS) 

 dy plo ma cja I (ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy, bio lo gia, 
che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
ma te ma ty ka, WOS) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: WOS lub hi sto ria) 

 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
hi sto ria mu zy ki, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty -

ka, hi sto ria sztu ki, WOS, dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: wy bór spe cjal -
no ści w trak cie stu diów 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ję -
zyk an giel ski oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi -
zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, dru -
gi ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz dwa przed mio -
ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 po li to lo gia III (ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy, bio lo -
gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria, ma te -
ma ty ka, WOS, geo gra fia) 

 pra ca so cjal na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: 
bio lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo -
gra fia, hi sto ria sztu ki, WOS, dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 psy cho lo gia M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, ma te ma ty ka, 
geo gra fia) 

 so cjo lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro -
no mia, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, wie dza o tań cu) 

 
Wy dział Oce ano gra fii i Geo gra fii 
www.oig.ug.edu.pl 
 akwa kul tu ra – biz nes i tech no lo gia I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -

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

 geo gra fia I (ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo gra fia oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia, hi sto ria, WOS, in for ma -
ty ka) 

 geo lo gia I (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: 
fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia, geo gra fia) 

 go spo dar ka prze strzen na III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo gra fia oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia, hi -
sto ria, WOS, in for ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 7-se me stral ne in ży nier skie (ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, geo gra fia oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi -
zy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka); uwa ga: re kru ta cja zo sta nie 
uru cho mio na pod wa run kiem za twier dze nia kie run ku przez Rek to ra UG 
do 31 grud nia 2021 r. 

 go spo dar ka wod na i ochro na za so bów wód I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka 
i astro no mia);  

 hy dro gra fia mor ska I stu dia in ży nier skie (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -
ka oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, in for ma -
ty ka) 

 oce ano gra fia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.pra wo.ug.edu.pl 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na) 

 Cri mi no lo gy and Cri mi nal Ju sti ce Ia (ję zyk an giel ski oraz dwa przed mio ty 
spo śród: bio lo gia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia, 
WOS, ję zyk pol ski); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim, od płat ne 

 Eu ro pe an Bu si ness Ad mi ni stra tion Ia (ję zyk an giel ski oraz dwa przed mio -
ty spo śród: hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: stu dia 
pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim, od płat ne 
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 kry mi no lo gia III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 po dat ki i do radz two po dat ko we IIIn, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro -
no mia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 

 pra wo M, Mw, Mz, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na) 

 
Wy dział Za rzą dza nia 
www.wzr.ug.edu.pl 
 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol -

ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 
 fi nan se i ra chun ko wość IaIIa spe cjal ność: Fi nan cial Ana lyst (trzy przed -

mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
in for ma ty ka); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim, od płat ne 

 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: ję zyk 
pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty -
ka, ję zyk ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie in sty tu cja mi służ by zdro wia I (trzy przed mio ty spo śród: ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy, bio lo gia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi -
sto ria) 

 

Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach 
 

40-007 Ka to wi ce, ul. Ban ko wa 12 
tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80 
tel. 32 359 17 70, 32 359 16 22 
www.us.edu.pl 
www.kan dy dat.us.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@us.edu.pl 

 
Uwa ga: UŚ sto su je wyż sze prze licz ni ki dla po zio mu roz sze rzo ne go.  
Uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i roz po czę cia po stę po wa nia re kru ta -
cyj ne go zo sta ną po da ne w póź niej szym ter mi nie – in for ma cja bez po śred nio 
na Uczel ni. 
 
 ad mi ni stra cja III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści z trzech przed mio tów zda -

wa nych na ma tu rze w czę ści pi sem nej) 
 ad mi ni stra cja InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK) 
 ani ma cja spo łecz no -kul tu ral na z edu ka cją kul tu ral ną I (I etap. kon kurs 

świa dectw doj rza ło ści – śred nia aryt me tycz na wszyst kich przed mio tów zda wa nych 
na eg za mi nie ma tu ral nym w czę ści pi sem nej R x2; II etap. roz mo wa kwa li fi ka cyj -
na na te mat ak tyw no ści kul tu ral nej, i/lub spo łecz nej, i twór czej zwią za nej z kul -
tu rą re ali zo wa nej in dy wi du al nie lub w gru pie, w ra mach dzia łal no ści sto wa rzy sze -
nia, fun da cji, or ga ni za cji, in sty tu cji lub dzia łal no ści in ne go ty pu, zwią za nej ze sfe rą 
dzia łań spo łecz nych i/lub kul tu ral nych) pre zen to wa ne dzia ła nia mo gą obej mo wać 
for my wo lon ta ria tu, sta żu, prak ty ki, dzia łal ność spo łecz ną i kul tu ral ną) 

 ar chi tek tu ra in for ma cji I (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny R 
x1,5) 

 ar te te ra pia I (etap I – eg za min kom pe ten cji ar ty stycz nych obej mu ją cy spraw -
dze nie umie jęt no ści wo kal nych, pla stycz nych oraz ogól ną wie dzę o sztu ce; 
etap II – kon kurs świa dectw doj rza ło ści: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, wy bra ny przed miot) 

 bez pie czeń stwo na ro do we i mię dzy na ro do we III (ję zyk pol ski, ma te -
ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed miot) 

 bez pie czeń stwo na ro do we i mię dzy na ro do we III, InIIn (zło że -
nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK) 

 bio fi zy ka III (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; przy prze kro cze niu li mi tu 
– ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bio lo gia III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka 
lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bio tech no lo gia III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty -
ka, fi zy ka lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 che mia III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści: che mia, ma te ma ty ka, bio lo gia, fi -
zy ka i astro no mia P/R; Rx2) 

 do radz two fi lo zo ficz ne i co aching III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, przed miot do wy bo ru; w przy pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym fi lo zo -
fii, po ziom R x2) 

 do radz two fi lo zo ficz ne i co aching InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów po re je stra cji w IRK) 

 do radz two po li tycz ne i pu blicz ne I (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, wy bra ny przed miot) 

 do radz two po li tycz ne i pu blicz ne In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
po re je stra cji w IRK) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed miot) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na InIIn (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów po re je stra cji w IRK) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych III (I etap. eg za -
min prak tycz ny: eg za min z ry sun ku /stu dium po sta ci ludz kiej – tech ni ka do wy -
bo ru: ołó wek, wę giel, se pia/, eg za min z ma lar stwa /mar twa na tu ra – do wol -
na tech ni ka i pod obra zie/; II etap. roz mo wa kwa li fi ka cyj na, prze gląd i oce na prac 
eg za mi na cyj nych oraz te czek z pra ca mi kan dy da tów: roz mo wa kwa li fi ka cyj na do -
ty czy za in te re so wań kan dy da ta w za kre sie sztu ki; omó wie niu pod da ne zo sta ją 
pra ce eg za mi na cyj ne oraz do dat ko we pra ce – „tecz ka” kan dy da ta za wie ra ją ca 
do 20 prac pla stycz nych o róż no rod nej te ma ty ce sta no wią cych do tych cza so wy 
do ro bek kan dy da ta) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (eg za min prak -
tycz ny: gra na do wol nym in stru men cie; sol feż – czy ta nie nut gło sem; re ali za cja 
gło sem prze bie gu ryt micz ne go wraz z tak to wa niem; roz mo wa kwa li fi ka cyj na do -
ty czą ca wie dzy ogól no mu zycz nej i mo ty wa cji wy bo ru kie run ku) 

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści 
– śred nia aryt me tycz na wszyst kich przed mio tów zda wa nych na eg za mi nie ma -
tu ral nym w czę ści pi sem nej; po ziom R x2) 

 fi lo lo gia an giel ska III spe cjal no ści: kul tu ra i li te ra tu ra an giel skie go ob sza ru ję -
zy ko we go; sp. kul tu ra – me dia – trans la cja; sp. na uczy ciel ska z ję zy kiem nie miec -
kim; sp. pro jek to wa nie roz ryw ki in te rak tyw nej oraz lo ka li za cja gier i opro gra -
mo wa nia /SPRINT-WRITE/; sp. ję zyk biz ne su; sp. tłu ma cze nio wa z ję zy kiem 
arab skim; sp. tłu ma cze nio wa z ję zy kiem chiń skim sp. tłu ma cze nio wa z ję zy kiem 
ja poń skim; sp. tłu ma cze nio wa z ję zy kiem nie miec kim; sp. tłu ma cze nio wa z ję -
zy kiem ko re ań skim (R lub P – ję zyk an giel ski /część pi sem na/ Rx2) 

 fi lo lo gia ger mań ska III spe cjal ność: in ter kul tu ro we stu dia niem co znaw -
cze, na uczy ciel ska, tłu ma cze nio wa z za kre sie ję zy ków spe cja li stycz nych (R 
lub P – ję zyk nie miec ki /pi sem na/ R x2) 

 fi lo lo gia ger mań ska III spe cjal ność: ję zyk nie miec ki od pod staw; ję zyk 
szwedz ki (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny /część pi sem na/ R x2) 

 fi lo lo gia kla sycz na III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski; do dat ko wo ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na – mnoż nik 2) 

 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski /część pi sem na/ R x1,5) 
 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal ność: ję zyk fran cu ski z pro gra mem tłu ma -

cze nio wym (R lub P – ję zyk fran cu ski /część pi sem na/ R x2) 
 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal ność: ję zyk fran cu ski od pod staw z pro gra -

mem tłu ma cze nio wym i ję zy kiem spe cja li stycz nym (R lub P – ję zyk ob cy no -
wo żyt ny /część pi sem na/ R x2) 

 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal ność: ję zyk hisz pań ski z pro gra mem tłu ma -
cze nio wym (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny /część pi sem na/ R x2) 
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 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal ność: ję zyk hisz pań ski z pro gra mem: kul tu -
ra, li te ra tu ra i me dia w Ame ry ce Ła ciń skiej (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny 
/część pi sem na/ R x2) 

 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal ność: ję zyk wło ski z pro gra mem tłu ma cze -
nio wym (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny /część pi sem na/ R x2) 

 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal ność: ję zy ki sto so wa ne – ję zyk fran cu ski i ję -
zyk an giel ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym, ję zy ki sto so wa ne – ję zyk wło -
ski i ję zyk an giel ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym (R lub P – ję zyk an giel ski 
/część pi sem na/ R x2) 

 fi lo lo gia ro syj ska III spe cjal no ści: ję zyk ro syj ski w tu ry sty ce, tłu ma cze -
nio wa, ję zyk biz ne su, ję zy ki sto so wa ne: ję zyk ro syj ski z ję zy kiem an giel skim 
(R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny /część pi sem na/ R x2; nie jest wy ma ga na zna jo -
mość j. ro syj skie go) 

 fi lo lo gia ro syj ska InII spe cjal no ści: tłu ma cze nio wa, ję zy ki sto so wa ne – ję -
zyk ro syj ski z ję zy kiem an giel skim (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny /część pi -
sem na/ R x2; nie jest wy ma ga na zna jo mość j. ro syj skie go) 

 fi lo lo gia sło wiań ska III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny /część pi sem na/ R 
x2) 

 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot do wy bo ru; w przy -
pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym fi lo zo fii; po ziom R x2) 

 fi lo zo fia InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot do wy bo ru; 
w przy pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym fi lo zo fii; po ziom R x2) 

 fi zy ka III (P lub R /x2/: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 fi zy ka me dycz na III (stu dia in ży nier skie; P lub R x2 – fi zy ka i astro no mia, 
ma te ma ty ka, bio lo gia) 

 geo gra fia III (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; przy prze kro cze niu li mi tu 
– dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, 
WOS) 

 geo lo gia III (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; przy prze kro cze niu li mi tu 
– dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, 
WOS) 

 geo lo gia sto so wa na III stu dia in ży nier skie (zło że nie wy ma ga nych do ku -
men tów; przy prze kro cze niu li mi tu – dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, bio lo -
gia, ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka) 

 gra fi ka M (I etap. eg za min prak tycz ny: eg za min z ry sun ku /stu dium po sta ci 
ludz kiej – tech ni ka do wy bo ru: ołó wek, wę giel, ry su nek la wo wa ny lub se pia/ oraz 
eg za min z za kre su kom po zy cji barw nej – tech ni ka do wol na/; II etap. roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na, prze gląd i oce na prac eg za mi na cyj nych oraz te czek z pra ca mi kan -
dy da tów; roz mo wa kwa li fi ka cyj na do ty czy za in te re so wań kan dy da ta w za kre sie 
sztu ki, omó wie niu pod da ne zo sta ją pra ce sta no wią cych do tych cza so wy do ro bek 
kan dy da ta) 

 hi sto ria III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed miot; 
w przy pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym hi sto rii; po ziom R x2) 

 hi sto ria sztu ki I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed -
miot; w przy pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym hi sto rii sztu ki; po ziom R 
x2) 

 hi sto ria sztu ki In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK) 
 In dy wi du al ne Stu dia Mię dzy ob sza ro we III (Etap I. ję zyk pol ski, ma te -

ma ty ka lub ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot wy bra ny przez kan dy da ta; Etap II. 
roz mo wa kom pe ten cyj na /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/) 

 In dy wi du al ne Stu dia Na uczy ciel skie I (Etap I. ję zyk pol ski, ma te ma ty ka 
lub ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot wy bra ny przez kan dy da ta; Etap II. roz mo -
wa kom pe ten cyj na /szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni/) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo InIIn (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów po re je stra cji w IRK) 

 in for ma ty ka III, InIIn stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, in for ma ty -
ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny – część pi sem na) 

 in for ma ty ka sto so wa na I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny – część pi sem na) 

 in ży nie ria bio me dycz na III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, fi zy ka i astro -
no mia, bio lo gia, che mia i ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, in for ma ty ka, 
fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, che mia i ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in ży nie ria za gro żeń śro do wi sko wych I stu dia in ży nier skie (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów; przy prze kro cze niu li mi tu – dwa przed mio ty spo śród: 
geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka) 

 ko gni ty wi sty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot do wy bo -
ru; w przy pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym fi lo zo fii, po ziom R x2) 

 ko gni ty wi sty ka InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot do wy -
bo ru; w przy pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym fi lo zo fii; po ziom R x2) 

 ko mu ni ka cja cy fro wa I (P x1 lu b R x1,5 – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
i przed miot do wy bo ru) 

 ko mu ni ka cja pro mo cyj na i kry zy so wa III (P x1 lub R x 1,5 – ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot do wy bo ru) 

 kul tu ro znaw stwo III, InIIn (P x1 lub R x 1,5 – ję zyk pol ski /część pi -
sem na/) 

 kul tu ry me diów III, InIIn (P x1 lub R x 1,5 – ję zyk pol ski /część pi -
sem na/) 

 lo go pe dia I (Etap I: spraw dzian pre dys po zy cji do wy ko ny wa nia za wo du na uczy -
cie la -lo go pe dy po le ga ją cy na ewa lu acji zdol no ści pre zen to wa nia nor ma tyw ne go 
wzor ca ar ty ku la cji oraz od po wied niej spraw no ści ko mu ni ka cyj nej, oce nia ny jest 
punk to wo: od 0 do 100 punk tów. Po zy tyw ny wy nik to uzy ska nie mi ni mum 50 
punk tów; Etap II: P x1 lub R x 1,5 – ję zyk pol ski; ję zyk ob cy no wo żyt ny; przed -
miot do wy bo ru) 

 ma te ma ty ka III, InIIn (R lub P – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 
wy mo giem jest uzy ska nie na eg za mi nie pi sem nym z ma te ma ty ki na ma tu rze 
al bo co naj mniej 50% punk tów na po zio mie pod sta wo wym al bo co naj -
mniej 25% punk tów na po zio mie roz sze rzo nym) 

 Ma te rials Scien ce and En gi ne ering Ia stu dia in ży nier skie w ję zy ku an giel -
skim (ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski z czę ści pi -
sem nej) 

 me cha tro ni ka III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in -
for ma ty ka, ję zyk an giel ski z czę ści pi sem nej) 

 me di te ra ni sty ka I (P x 1 lub R x 1,5 – ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski; do -
dat ko wo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na – mnoż nik 2) 

 mię dzy na ro do we stu dia na uk po li tycz nych i dy plo ma cji III (ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed miot) 

 mię dzy na ro do we stu dia pol skie III (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
po re je stra cji w IRK; przy prze kro cze niu li mi tu – śred nia ocen z eg za mi nu ma tu -
ral ne go) 

 mi kro i na no tech no lo gia III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, fi zy ka 
i astro no mia, che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 mu zy ka w mul ti me diach III spe cjal ność: dźwięk w grach (spraw dzian 
pre dys po zy cji mu zycz nych: roz po zna wa nie in ter wa łów i trój dź wię ków, czy ta nie 
nut gło sem, zre ali zo wa nie prze bie gu ryt micz ne go; gra na do wol nym in stru men -
cie mu zycz nym lub pre zen ta cja przy go to wa nych przez sie bie prac dźwię ko wych 
lub au dio wi zu al nych; w pierw szym przy pad ku kan dy dat pre zen tu je co naj mniej 
je den do wol ny utwór mu zycz ny /czas trwa nia: min. 3 mi nu ty/; je że li kan dy dat gra 
na in nym in stru men cie niż for te pian/or ga ny, mu si przy być na eg za min z in stru -
men tem /oraz ew. z akom pa nia to rem/; w dru gim przy pad ku kan dy dat pre zen tu -
je wy ko na ne przez sie bie dwie, róż nią ce się cha rak te rem pra ce, do star czo ne 
na pły cie CD-Au dio al bo DVD lub w po sta ci pli ków na no śni ku USB, w stan dar -
do wym, po pu lar nym for ma cie /np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV, 
AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp./; mo gą to być na gra nia, aran ża cje kom pu te ro we, 
mon ta że dźwię ko we, au dio wi zu al ne, itp.; kan dy dat, ust nie przed sta wia za ło że -
nia tych prac i szcze gó ły tech nicz ne ich re ali za cji; roz mo wa kwa li fi ka cyj na: przy -
kła do we za gad nie nia: róż ne ka te go rie gier kom pu te ro wych w kon tek ście ich 

u n i w e r s y t e t y

PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022 155megabaza.perspektywy.pl



udźwię ko wie nia; po rów na nie moż li wo ści w za kre sie eks pre sji dźwię ko wej aku -
stycz nych in stru men tów mu zycz nych i syn te za to rów; ro la udźwię ko wie nia w bu -
do wa niu ak cji w grach kom pu te ro wych; mu zy ka w fil mie a mu zy ka w grach; 
współ cze sny ry nek me diów w od nie sie niu do kul tu ry i mu zy ki) 

 mu zy ka w mul ti me diach III spe cjal ność: kom po zy cja mu zycz na w sztu -
kach au dio wi zu al nych (kształ ce nie słu chu; spraw dzian ust ny: czy ta nie a vi sta 
nut gło sem, roz po zna wa nie in ter wa łów i akor dów; gra na in stru men cie: za gra nie 
do wol ne go utwo ru na wy bra nym in stru men cie /czas pre zen ta cji – ok. 10 mi nut/; 
roz mo wa kwa li fi ka cyj na: kan dy dat po wi nien wy ka zać się wie dzą w za kre sie jed -
ne go z wy bra nych po ni żej za gad nień: pol ska mu zy ka fil mo wa, pol scy kom po zy -
to rzy mu zy ki fil mo wej w uję ciu hi sto rycz nym oraz współ cze snym; za gra nicz na mu -
zy ka fil mo wa, za gra nicz ni kom po zy to rzy mu zy ki fil mo wej w uję ciu hi sto rycz nym 
oraz współ cze snym; opis syl wet ki ar ty stycz nej wy bra ne go kom po zy to ra mu zy ki 
pol skiej, bę dą cej au to rem mu zy ki fil mo wej przy naj mniej trzech peł no me tra żo -
wych fil mów fa bu lar nych; re ży ser fil mo wy – kom po zy tor mu zy ki fil mo wej, przy -
kła dy i cha rak te ry sty ka kra jo wych i za gra nicz nych du etów au tor skich re ży ser 
– kom po zy tor (np. Krzysz tof Kie ślow ski – Zbi gniew Pre isner, Ro man Po lań ski 
– Krzysz tof Ko me da, Ste ven Spiel berg – John Wil liams, Krzysz tof Za nus si – Woj -
ciech Ki lar, Woj ciech Sma rzow ski – Mi ko łaj Trza ska, An drzej Ja ki mow ski – To -
masz Gąs sow ski, in ne); ogól na ana li za ele men tów mu zycz nych ścież ki dźwię ko -
wej do wol nie wy bra ne go peł no me tra żo we go fil mu fa bu lar ne go; warsz tat 
kom po zy to ra mu zy ki w uję ciu hi sto rycz nym i współ cze snym, kom pu ter i tech ni -
ka cy fro wa ja ko współ cze sne na rzę dzie re ali za cji kon cep cji mu zycz nej) 

 na uki o ro dzi nie III, InIIn (ję zyk pol ski) 
 ochro na śro do wi ska III (dwa przed mio ty /P lub R/ spo śród: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka, fi zy ka, geo gra fia lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej III (roz mo wa kwa li fi ka cyj -

na: wie dza o fil mie i me diach oraz spraw dzian pre dys po zy cji do spra wo wa nia funk -
cji kie row ni ka pro duk cji w fil mie i te le wi zji) 

 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej InII (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów po re je stra cji w IRK) 

 pe da go gi ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, wy bra ny przed miot); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Cie szy nie 

 pe da go gi ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, wy bra ny przed miot); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Ka to wi cach 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed miot); uwa ga: stu dia pro wa -
dzo ne w Cie szy nie 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed miot); uwa ga: stu dia pro wa -
dzo ne w Ka to wi cach 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, wy bra ny przed miot); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Ka to wi cach 

 po li to lo gia III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny 
przed miot) 

 po li to lo gia InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK) 
 pra ca so cjal na III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra -

ny przed miot) 
 pra ca so cjal na InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji 

w IRK) 
 pra wo M (kon kurs świa dectw doj rza ło ści z trzech przed mio tów zda wa nych 

na ma tu rze w czę ści pi sem nej) 
 pra wo Mn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK) 
 pro jek to wa nie gier i prze strze ni wir tu al nej III (I etap. prze gląd i oce -

na te czek z pra ca mi: łącz nie do 10 du żych prac ry sun ko wych bądź ma lar skich; 
do dat ko wo do pusz cza się przed sta wie nie przez kan dy da ta in nych przy kła dów 
twór czej ak tyw no ści ta kich jak szki ce ry sun ko we oraz ma lar skie, ry sun ki kon cep -
cyj ne, ilu stra cje, ani ma cje, pra ce 3D, ko la że oraz in ne /szcze gó ły na Uczel -
ni/; II etap. eg za min prak tycz ny z ry sun ku) 

 przed się bior czość III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści z trzech przed mio tów 
zda wa nych na ma tu rze w czę ści pi sem nej) 

 przed się bior czość InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji 
w IRK) 

 psy cho lo gia M, Mn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy -
bra ny przed miot) 

 re ali za cja ob ra zu fil mo we go, te le wi zyj ne go i fo to gra fia M (wa run kiem 
przy stą pie nia do I eta pu jest zło że nie: obo wiąz ko wo mi ni mum 10 fo to gra mów 
/od bi tek na pa pie rze fo to gra ficz nym o wy mia rach min. 18x24 cm/; do dat ko wo 
moż na skła dać do wol ne pra ce pla stycz ne i fil mo we; Etap I. prze gląd i oce na te -
czek z pra ca mi wła sny mi; Etap II. eg za min prak tycz ny: stu dium fo to gra ficz ne; 
eg za min pi sem ny: ana li za warsz ta to wa ob ra zu fil mo we go; Etap III. eg za min ust -
ny: re ali za cja i obro na za da nia in sce ni za cyj ne go; eg za min ust ny: roz mo wa kwa -
li fi ka cyj na w za kre sie wie dzy o sztu ce fil mo wej i fo to gra fii; uwa ga: oce na nie do -
sta tecz na uzy ska na z ja kie go kol wiek eg za mi nu w każ dym eta pie de cy du je 
o ne ga tyw nym wy ni ku po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go) 

 re ży se ria III (wa run kiem przy stą pie nia do I eta pu jest zło że nie: jed ne go sce -
na riu sza fil mu fa bu lar ne go /30 min./; dwóch pro jek tów fil mów do ku men tal nych, 
w tym je den opar ty na wła snych do świad cze niach, dru gi do wol ny; cykl fo to gra fii 
– au to por tret; cy klu dzie się ciu fo to gra fii opi su ją cych świat, w któ rym ży je kan dy -
dat; in nych do wol nych prac wła snych /film, li te ra tu ra, sztu ki pla stycz ne/; uwa ga: 
Ko mi sja nie zwra ca eg zem pla rzy prac wła snych pi sem nych; za łą czo ne pra ce fil -
mo we na le ży skła dać na pen driv’ie.; I etap: eg za min pi sem ny: za da nie ana li tycz -
no -sce na rio pi sar skie; eg za min ust ny: za da nie pla stycz ne – in sce ni za cyj ne; eg za -
min ust ny: obro na prac wła snych /tecz ka/ z za da niem pla stycz nym 
– mon ta żo wym; II etap: za da nie do ku men tal ne – re por taż; za da nie in sce ni za cyj -
ne /stu dio/; roz mo wa kwa li fi ka cyj na: obro na za da nia do ku men tal ne go i in sce ni -
za cyj ne go; uwa ga: oce na nie do sta tecz na uzy ska na z ja kie go kol wiek eg za mi nu 
w każ dym eta pie de cy du je o ne ga tyw nym wy ni ku po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne -
go) 

 so cjo lo gia III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra ny 
przed miot) 

 so cjo lo gia InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów po re je stra cji w IRK) 
 sztu ka pi sa nia I (P lub R – ję zyk pol ski /część pi sem na/) 
 tech no lo gia che micz na I stu dia in ży nier skie (che mia, ma te ma ty ka, bio lo gia, 

fi zy ka i astro no mia P lub Rx2) 
 teo lo gia M spe cjal ność: teo lo gia pa sto ral na (ję zyk pol ski; roz mo wa kwa li fi ka -

cyj na: pod sta wo we wia do mo ści z za kre su re li gii oraz mo ty wa cja wy bo ru stu diów 
teo lo gicz nych; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik roz mo wy kwa li fi ka cyj nej ozna cza ne ga -
tyw ny wy nik po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go) 

 teo lo gia M, Mn (ję zyk pol ski; roz mo wa kwa li fi ka cyj na: pod sta wo we wia do -
mo ści z za kre su re li gii oraz mo ty wa cja wy bo ru stu diów teo lo gicz nych; uwa ga: 
ne ga tyw ny wy nik roz mo wy kwa li fi ka cyj nej ozna cza ne ga tyw ny wy nik po stę po -
wa nia kwa li fi ka cyj ne go) 

 tu ry sty ka hi sto rycz na I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wy bra -
ny przed miot; w przy pad ku wy bo ru na eg za mi nie ma tu ral nym hi sto rii – po ziom 
R x2) 

 za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, wy bra ny przed miot) 
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Uni wer sy tet Ja na Ko cha now skie go 
w Kiel cach 
 

25-369 Kiel ce, ul. Że rom skie go 5 
Se ka cja Re kru ta cji: 
tel. 41 349 72 24, 41 349 72 27 
www.ujk.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ujk.edu.pl 

 
Col le gium Me di cum 
cm.ujk.edu.pl 
 die te ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed miot 

do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 
 fi zjo te ra pia M, Mn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru 

zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R, che mia R /wy ma ga ne uzy ska nie co 

naj mniej 30% z przed mio tów/ oraz fi zy ka P lub R lub ma te ma ty ka P lub R; 
w przy pad ku jed na ko wej licz by punk tów – de cy du je wy nik z ję zy ka pol skie go) 

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (bio lo gia lub che mia oraz 
fi zy ka lub ma te ma ty ka; wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go, po twier -
dzo na cer ty fi ka tem je że li kształ ce nie śred nie nie by ło pro wa dzo ne w ję zy ku an -
giel skim) 

 ko sme to lo gia III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 

 pie lę gniar stwo III (ję zyk pol ski, bio lo gia lub che mia oraz je den przed miot do wy -
bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 

 po łoż nic two III (ję zyk pol ski, bio lo gia lub che mia oraz je den przed miot do wy -
bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 

 ra tow nic two me dycz ne I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn (1. spraw dzian spraw no ści fi zycz nej 
z gim na sty ki i z dwóch dys cy plin wy bra nych przez kan dy da ta spo śród: pił ki siat -
ko wej, pił ki ko szy ko wej, pił ki ręcz nej, pił ki noż nej; uwa ga: kan dy da ci po sia da -
ją cy kla sę mi strzo stwa mię dzy na ro do wą, kla sę mi strzow ską lub I kla sę spor to -
wą są zwol nie ni ze spraw dzia nu spraw no ści fi zycz nej, otrzy mu jąc mak sy mal ną 
licz bę punk tów; 2. ję zyk pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru 
zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 

 zdro wie pu blicz ne III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy -
bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 

 
Fi lia UJK w Piotr ko wie Try bu nal skim 
unipt.pl 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je -

den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 
 Ad mi ni stra tion Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (1. je den przed miot spo śród: 

hi sto ria, geo gra fia, WOS, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy; uwa ga: wy ma ga ny do ku ment 
po twier dza ją cy zna jo mość ję zy ka an giel skie go, pod wa run kiem, że kształ ce nie 
śred nie nie by ło pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim: Cam brid ge En glish First - FCF,  
IELT 5-6.5, TOEFL iBT 87-105; w przy pad ku bra ku do ku men tu roz mo wa kwa li -
fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim; z ko niecz no ści do ku men to wa nia zna jo mo ści ję zy -
ka an giel skie go zwol nie ni są: kan dy da ci, któ rzy ukoń czy li szko ły śred nie z an giel -
skim ję zy kiem wy kła do wym i zło ży li eg za min ma tu ral ny w ję zy ku an giel skim, 
stu den ci co naj mniej II ro ku stu diów oraz ab sol wen ci stu diów kie run ku fi lo lo gia, 
ze spe cjal no ścią fi lo lo gia an giel ska, ab sol wen ci na uczy ciel skie go ko le gium ję zy -
ków ob cych /spe cjal ność ję zyk an giel ski/. W przy pad ku bra ku cer ty fi ka tu, po -
twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go, kan dy dat przy stę pu je do eg za mi -
nu z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz 
je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, geo gra fia) 

 eko no mia I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka) 
 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn (ję zyk an giel ski) 
 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk 

ob cy) 
 hi sto ria III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den 

przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, fi lo zo fia, geo gra -
fia, WOS) 

 lo gi sty ka I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 pe da go gi ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den 

przed miot spo śród: WOS, bio lo gia, hi sto ria, geo gra fia) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ma -

te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: WOS, bio lo gia, hi sto ria, 
geo gra fia) 

 pie lę gniar stwo I (ję zyk pol ski, bio lo gia lub che mia oraz je den przed miot do wy -
bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 

 za rzą dza nie I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 
Fi lia w San do mie rzu
san do mierz.ujk.edu.pl 
 ad mi ni stra cja I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed -

miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 
 fi lo lo gia an giel ska I, In (ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski);   
 ko sme to lo gia I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka lub ję zyk ob cy oraz je den 

przed miot do wy bo ru zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 
 me cha tro ni ka I, In stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 pe da go gi ka I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru 

zda wa ny przez kan dy da ta na ma tu rze in ny niż ww.) 
 
Wy dział Hu ma ni stycz ny 
www.whum.ujk.edu.pl 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 

ję zyk ob cy, hi sto ria lub WOS) 
 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk an giel -

ski) 
 fi lo lo gia ger mań ska III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk nie miec ki, ję zyk 

ob cy in ny niż ję zyk nie miec ki) 
 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 fi lo lo gia ro syj ska III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ro syj ski, ję zyk ob cy 

in ny niż ję zyk ro syj ski) 
 hi sto ria III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, hi sto ria lub 

WOS) 
 lin gwi sty ka sto so wa na III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 lo go pe dia ogól na I (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy; wy ma ga ne za świad -

cze nie o bra ku wad wy mo wy kan dy da ta) 
 
Wy dział Na uk Ści słych i Przy rod ni czych 
wmp.ujk.edu.pl 
 bio lo gia III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia oraz 

je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka z astro no mią, geo gra fia) 
 bio tech no lo gia III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia 

lub fi zy ka/fi zy ka z astro no mią) 
 che mia III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, che mia, bio lo -

gia lub fi zy ka/fi zy ka z astro no mią) 
 Da ta En gi ne ering Ia stu dia in ży nier skie w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, 

ma te ma ty ka, ję zyk ob cy; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga się udo ku men to wa nej 
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go: Scho ol -le aving cer ti fi ca tes, ran king re sults from 
the exter nal part of the fi nal ma tri cu la tion exa mi na tion: En glish lan gu age) 

 fi zy ka tech nicz na I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 geo gra fia III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, geo gra fia) 
 in for ma ty ka I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
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 in ży nie ria da nych I stu dia in ży nier skie (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 ma te ma ty ka III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 ochro na śro do wi ska III, InII stu dia li cen cjac kie (ję zyk pol ski, ma te -

ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia) 
 ochro na śro do wi ska III, InII stu dia in ży nier skie (ję zyk pol ski, ma te -

ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia) 
 tu ry sty ka i re kre acja I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je -

den przed miot spo śród: geo gra fia, WOS, bio lo gia) 
 
Wy dział Pe da go gi ki i Psy cho lo gii 
wpp.ujk.edu.pl 
 pe da go gi ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den 

przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia, geo gra fia) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ma -

te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia, 
geo gra fia) 

 pra ca so cjal na III (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia, geo gra fia) 

 psy cho lo gia M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, bio lo gia, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Pra wa i Na uk Spo łecz nych 
wpa iz.ujk.edu.pl 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je -

den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 
 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz 

je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 
 eko no mia III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk 

ob cy) 
 kry mi no lo gia sto so wa na I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz 

je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka z astro -
no mią) 

 lo gi sty ka I, In (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 pra wo M, Mn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 

spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 
 Scan di na vian Stu dies Ia stu dia skan dy naw skie w ję zy ku an giel skim (je den 

przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy; uwa ga: wy -
ma ga ny do ku ment po twier dza ją cy zna jo mość ję zy ka an giel skie go, pod wa run -
kiem, że kształ ce nie śred nie nie by ło pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim: Cam brid -
ge En glish First - FCF,   IELT 5-6.5, TOEFL iBT 87-105; z ko niecz no ści 
do ku men to wa nia po zio mu zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go sto sow nym cer ty fi ka -
tem zwol nie ni są: kan dy da ci, któ rzy ukoń czy li szko ły śred nie z an giel skim ję zy -
kiem wy kła do wym i zło ży li eg za min ma tu ral ny w ję zy ku an giel skim, stu den ci co 
naj mniej II ro ku stu diów oraz ab sol wen ci stu diów kie run ku fi lo lo gia, ze spe cjal -
no ścią fi lo lo gia an giel ska, ab sol wen ci na uczy ciel skie go ko le gium ję zy ków ob cych 
/sp. ję zyk an giel ski/; w przy pad ku bra ku cer ty fi ka tu, po twier dza ją ce go zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go, kan dy dat przy stę pu je do eg za mi nu z ję zy ka an giel skie go 
na po zio mie B2) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 

 za rzą dza nie III, InIIn (ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 
 za rzą dza nie w po li ty kach pu blicz nych I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz 

je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 
 
Wy dział Sztu ki 
ws.ujk.edu.pl 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (1. spraw dzian 

uzdol nień ar ty stycz nych: oce na pre dys po zy cji słu cho wych, gło so wych i ma nu al -
nych: wy ko na nie 1-3 utwo rów na wy bra nym przez kan dy da ta in stru men cie, wy -

ko na nie jed ne go utwo ru wo kal ne go bez akom pa nia men tu, test słu chu mu zycz -
ne go; uwa ga: z eg za mi nu zwol nie ni są ab sol wen ci szkól mu zycz nych II stop nia; 2. 
ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 

 sztu ki pla stycz ne III (1. spraw dzian uzdol nień ar ty stycz nych na pod sta wie 
zło żo nej tecz ki prac pla stycz nych /port fo lio/, za wie ra ją cej re ali za cje w wy bra nych 
tech ni kach ma lar skich, ry sun ko wych, gra ficz nych po dej mu ją cych stu dium na tu -
ry /mar twa na tu ra, pej zaż, po stać ludz ka/ – min. 10 sztuk w for ma cie nie mniej -
szym niż A3; 2. ję zyk pol ski, hi sto ria, hi sto ria sztu ki) 

 Vi su al Arts IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (wy ma ga ny do ku ment po twier -
dza ją cy zna jo mość ję zy ka an giel skie go, pod wa run kiem, że kształ ce nie śred nie 
nie by ło pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim: Cam brid ge En glish First - FCF,  IELT 5-
6.5, TOEFL iBT 87-105; w przy pad ku bra ku do ku men tu roz mo wa kwa li fi ka cyj -
na w ję zy ku an giel skim; z roz mo wy kwa li fi ka cyj nej zwol nie ni są: kan dy da ci, któ -
rzy ukoń czy li szko ły śred nie z an giel skim ję zy kiem wy kła do wym i zło ży li eg za min 
ma tu ral ny w ję zy ku an giel skim, stu den ci co naj mniej II ro ku stu diów oraz ab sol -
wen ci stu diów kie run ku fi lo lo gia, ze spe cjal no ścią fi lo lo gia an giel ska, ab sol wen ci 
na uczy ciel skie go ko le gium ję zy ków ob cych /spe cjal ność ję zyk an giel ski/, ab sol -
wen ci in nych kie run ków stu diów pro wa dzo nych w ję zy ku an giel skim przez uczel -
nie pol skie lub za gra nicz ne; w przy pad ku bra ku cer ty fi ka tu, po twier dza ją ce go 
zna jo mość ję zy ka an giel skie go, kan dy dat przy stę pu je do roz mo wy kwa li fi ka cyj -
nej z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2; 1. spraw dzian uzdol nień ar ty stycz nych 
na pod sta wie zło żo nej tecz ki prac pla stycz nych /port fo lio/, za wie ra ją cej re ali za -
cje w wy bra nych tech ni kach ma lar skich, ry sun ko wych, gra ficz nych po dej mu ją -
cych stu dium na tu ry /mar twa na tu ra, pej zaż, po stać ludz ka/ – min. 10 sztuk 
w for ma cie nie mniej szym niż A3; 2. ję zyk pol ski, hi sto ria, hi sto ria sztu ki) 

 wzor nic two I (1. spraw dzian uzdol nień ar ty stycz nych na pod sta wie zło żo nej 
tecz ki prac pla stycz nych /port fo lio/, za wie ra ją cej re ali za cje w wy bra nych tech ni -
kach ma lar skich, ry sun ko wych, gra ficz nych po dej mu ją cych stu dium na tu ry/mar -
twa na tu ra, pej zaż, po stać ludz ka/ – min. 10 sztuk w for ma cie nie mniej szym niż 
A3; 2. ję zyk pol ski, hi sto ria, hi sto ria sztu ki) 

 

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

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

 
Ośro dek Mię dzy ob sza ro wych In dy wi du al nych Stu diów Hu ma ni stycz nych 
i Spo łecz nych 
www.mish.uj.edu.pl 
 mię dzy wy dzia ło we in dy wi du al ne stu dia hu ma ni stycz ne III (1. ję zyk 

pol ski; 2. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu -
zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS; 3. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj -
ski, ję zyk wło ski; 4. roz mo wa kwa li fi ka cyj na /x3/; do dat ko wym kry te rium for mal nym 
jest przy stą pie nie do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej spraw dza ją cej pre dys po zy cje do pod -
ję cia stu diów mię dzy ob sza ro wych w try bie in dy wi du al nym oraz roz po zna nie wie dzy 
i za in te re so wań kan dy da ta prze kra cza ją cych pro gram na ucza nia szko ły śred niej 
/poz. 20: przed miot do dat ko wy/ i jej po zy tyw ne za li cze nie /min. 60% punk tów 
moż li wych do uzy ska nia/; po wyż szy wa ru nek obo wią zu je wszyst kich kan dy da tów 
na stu dia, nie za leż nie od po sia da nych osią gnięć w olim pia dach i kon kur sach, z za -
strze że niem, że kan dy da ci po sia da ją cy rów no cze śnie ty tuł lau re ata jed nej olim pia -
dy oraz ty tuł co naj mniej fi na li sty eli mi na cji stop nia cen tral ne go in nej olim pia dy 
ogól no pol skiej lub mię dzy na ro do wej uwzględ nia nych w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj -
nym na te stu dia uzy sku ją z roz mo wy 100% punk tów moż li wych do zdo by cia, bez 
ko niecz no ści przy stę po wa nia do niej; osta tecz ny wy nik kwa li fi ka cji jest usta la ny 
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zgod nie z po zo sta ły mi wa run ka mi i try bem re kru ta cji na stu dia; dys cy pli na stu diów 
w ra mach in dy wi du al nych stu diów mię dzy ob sza ro wych MISH za le ży od wy bra ne go 
kie run ku wio dą ce go, z któ re go stu dent za mie rza uzy skać dy plom) 

 
Ośro dek Mię dzy ob sza ro wych Stu diów  
Ma te ma tycz no - Przy rod ni czych 
www.smp.uj.edu.pl 
 stu dia ma te ma tycz no -przy rod ni cze III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka); uwa ga: dys cy pli -
na stu diów w ra mach in dy wi du al nych stu diów mię dzy ob sza ro wych SMP za -
le ży od wy bra ne go kie run ku wio dą ce go, z któ re go stu dent za mie rza uzy skać 
dy plom 

 
Wy dział Bio che mii, Bio fi zy ki i Bio tech no lo gii 
www.wbbib.uj.edu.pl 
 bio che mia III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 bio fi zy ka  mo le ku lar na i ko mór ko wa III (je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 bio in for ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 bio tech no lo gia I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Bio lo gii 
www.wb.uj.edu.pl 
 bio lo gia III (1. bio lo gia /x2/; 2. je den przed miot spo śród: che mia, ję zyk an -

giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk 
wło ski, ma te ma ty ka) 

 neu ro bio lo gia III (1. bio lo gia /x2/ i che mia /x2/; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, fi lo zo fia, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, 
ję zyk nie miec ki, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Che mii 
www.che mia.uj.edu.pl 
 che mia III (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, ma te ma -

ty ka) 
 che mia me dycz na III (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi -

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

śród: bio lo gia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Far ma ceu tycz ny  
Col le gium Me di cum 
www.far ma cja.cm.uj.edu.pl 
 ana li ty ka me dycz na M (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy -

ka, ma te ma ty ka; wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie mi ni mum 30% punk tów 
z pi sem nej czę ści eg za mi nu ma tu ral ne go z che mii na R) 

 far ma cja M (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, ma te ma -
ty ka; wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie mi ni mum 30% punk tów z pi sem nej 
czę ści eg za mi nu ma tu ral ne go z che mii na R) 

 far ma cja Mn (1. che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, ma te -
ma ty ka; wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie mi ni mum 30% punk tów z pi sem -
nej czę ści eg za mi nu ma tu ral ne go z che mii na po zio mie R) 

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

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

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

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

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

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

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

 fi lo lo gia kla sycz na III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec -
ki, ję zyk pol ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka) 

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

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

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

 fi lo lo gia orien tal na – ja po ni sty ka III (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia orien tal na – si no lo gia III (1. ję zyk an giel ski /x3/, ję zyk hisz pań -

ski /x3/, ję zyk fran cu ski /x3/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x3/, ję zyk nie miec -
ki /x3/, ję zyk ro syj ski /x3/, ję zyk wło ski  /x3/, ma te ma ty ka /x2/; 2. ję zyk pol ski) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ję zyk i kul tu ra Ro sji In (1. ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an -
giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 
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 ję zyk ukra iń ski w biz ne sie i tu ry sty ce z ję zy kiem ro syj skim I (1. ję zyk 
pol ski; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz -
pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk 
wło ski) 

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

 re gion kar pac ki: et no lin gwi sty ka i stu dia kul tu ro we I (1. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk fran cu ski, 
ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, 
ję zyk ro syj ski ję zyk wło ski, WOS; 2. ję zyk an giel ski /x3/) 

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

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

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

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

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

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

 po rów naw cze stu dia cy wi li za cji III (dwa przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz -
pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro -
syj ski, ję zyk wło ski, WOS) 

 psy cho lo gia M (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 re li gio znaw stwo – in ter dy scy pli nar ne stu dia nad re li gia mi i kul tu ra -
mi świa ta III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski /x2/, ję zyk fran cu -
ski /x2/, ję zyk hisz pań ski /x2/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /x2/, ję zyk nie -
miec ki /x2/, ję zyk pol ski /x2/, ję zyk ro syj ski /x2/, ję zyk wło ski /x2/; 2. je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria 
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

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

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

 
Wy dział Fi zy ki, Astro no mii i In for ma ty ki Sto so wa nej 
www.fa is.uj.edu.pl 
 astro no mia III (je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ma -

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

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

ma ty ka) 

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

 za awan so wa ne ma te ria ły i na no tech no lo gia III (je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Geo gra fii i Geo lo gii 
www.wgig.uj.edu.pl 
 Earth Scien ces in a Chan ging World Ia stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an -

giel skim (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty -
ka; do dat ko wym kry te rium for mal nym jest po zy tyw nie za li cze nie roz mo wy kwa li fi -
ka cyj nej spraw dza ją cej zna jo mość ję zy ka an giel skie go; po zy tyw ne za li cze nie 
roz mo wy kwa li fi ka cyj nej ozna cza uzy ska nie z niej mi ni mum 60% punk tów moż li -
wych do zdo by cia; oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza ją cy zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy sku ją z roz mo wy 100% punk tów moż li wych 
do zdo by cia, bez ko niecz no ści przy stę po wa nia do niej; li sta wy bra nych do ku men -
tów po twier dza ją cych zna jo mość ję zy ka an giel skie go, ak cep to wa nych w Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim, znaj du je się na stro nie po świę co nej re kru ta cji na stu dia) 

 geo gra fia i go spo dar ka prze strzen na I (1. geo gra fia /x2/; 2. je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie -
miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka) 

 geo lo gia III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia /x2/, bio lo gia /x2/, che -
mia /x2/, fi zy ka /x2/, ma te ma ty ka /x2/, in for ma ty ka /x2/; 2. je den przed miot spo -
śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol -
ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, WOS) 

 
Wy dział Hi sto rycz ny 
www.hi sto rycz ny.uj.edu.pl 
 Stu dies in Cen tral and Eastern Eu ro pe: Hi sto ries, Cul tu res and So ci -

ties Ia (je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk an giel ski; kry te rium do dat ko -
we: roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca zna jo mość ję zy ka an giel skie go /po zy -
tyw ne za li cze nie – min. 60% pkt.; oso by, któ re po sia da ją do ku ment 
po twier dza ją cy zna jo mość z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją 100% 
pkt moż li wych do zdo by cia bez ko niecz no ści przy stę po wa nia do niej; li sta do ku -
men tów po twier dza ją cych zna jo mość ję zy ka an giel skie go, ak cep to wa nych w UJ, 
znaj du je się na stro nie IRK) 

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

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (1. je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu -
ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 
WOS; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań -
ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

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

 hi sto ria sztu ki III (dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk pol ski) 
 ju da isty ka III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria /x2/, ję zyk pol ski /x2/, 

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

 mu zy ko lo gia III (1. ję zyk pol ski; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia,  fi zy ka, fi lo zo fia,  hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, 
ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec -
ki, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 ochro na dóbr kul tu ry III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, ję zyk pol ski, WOS) 
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Wy dział Le kar ski  
Col le gium Me di cum 
www.wl.cm.uj.edu.pl 
 die te ty ka III (bio lo gia R, che mia R) 
 kie ru nek le kar ski M (1. bio lo gia R, 2. che mia R, 3. ma te ma ty ka R; wy mo giem 

for mal nym jest uzy ska nie min. 60% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z bio lo gii na R 
i che mii na R, od ręb nie dla każ de go z tych przed mio tów, oraz 40% z ma te ma ty -
ki lub fi zy ki na R) 

 kie ru nek le kar ski Mn (1. bio lo gia R, 2. che mia R, 3. ma te ma ty ka R, fi zy ka R; 
wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie min. 50% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go 
z bio lo gii na R i che mii na R, od ręb nie dla każ de go z tych przed mio tów) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M (1. bio lo gia R, 2. che mia R; wy mo giem 
for mal nym jest uzy ska nie min. 60% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z bio lo gii na R 
i che mii na R, od ręb nie dla każ de go z przed mio tów) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Mn (1. bio lo gia, 2. che mia; wy mo giem for -
mal nym jest uzy ska nie min. 50% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go z bio lo gii na R 
i che mii na R, od ręb nie dla każ de go z przed mio tów) 

 
Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki 
www.ma tinf.uj.edu.pl 
 in for ma ty ka III (je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 in for ma ty ka ana li tycz na III (je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty -

ka, ma te ma ty ka) 
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka) 
 ma te ma ty ka kom pu te ro wa III (je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, 

ma te ma ty ka, fi zy ka) 
 
Wy dział Na uk o Zdro wiu  
Col le gium Me di cum 
www.wnz.cm.uj.edu.pl 
 elek tro ra dio lo gia I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ję zyk an giel -

ski, ma te ma ty ka) 
 fi zjo te ra pia M (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ję zyk an giel ski, ma -

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

ski, ma te ma ty ka) 
 po łoż nic two III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ję zyk an giel ski, 

ma te ma ty ka) 
 ra tow nic two me dycz ne I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ję zyk 

an giel ski, ma te ma ty ka) 
 za rzą dza nie w ochro nie zdro wia I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zy ka pol -
ski, ma te ma ty ka, WOS) 

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

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

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

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

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

 kul tu ro znaw stwo tek sty kul tu ry III (1. ję zyk pol ski /x2/; 2. je den przed -
miot spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, 

ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj -
ski, ję zyk wło ski) 

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

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

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

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.wpia.uj.edu.pl 
 ad mi ni stra cja III (1. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski /35/, ma te ma ty -

ka /35/, hi sto ria /35/, WOS /35/; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia /30/, che -
mia /30/, fi zy ka /30/, fi lo zo fia /30/, geo gra fia /30/, hi sto ria mu zy ki /30/, hi sto ria 
sztu ki /30/, in for ma ty ka /30/, ję zyk an giel ski /30/, ję zyk fran cu ski /30/, ję zyk hisz -
pań ski /30/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /30/, ję zyk nie miec ki /30/, ję zyk ro -
syj ski /30/, ję zyk wło ski /30/) 

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

 pra wo M (1. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski /35/, ma te ma ty ka /35/, hi -
sto ria /35/, WOS /35/; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski /30/, ję zyk 
fran cu ski /30/, ję zyk hisz pań ski /30/, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na /30/, ję zyk 
nie miec ki /30/, ję zyk ro syj ski /30/, ję zyk wło ski /30/) 

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

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

 
Wy dział Stu diów Mię dzy na ro do wych i Po li tycz nych 
www.wsmip.uj.edu.pl 
 ame ry ka ni sty ka III (1. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto -

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

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

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

 Eu ro pe an Stu dies IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (1. je den przed miot 
spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk 
pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski; kry te rium do dat ko we: roz mo wa kwa li fi ka cyj -
na spraw dza ją ca zna jo mość ję zy ka an giel skie go /po zy tyw ne za li cze nie 
– min. 60% pkt./; oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza ją cy zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo wy 100% pkt moż li wych 
do zdo by cia, bez ko niecz no ści przy stę po wa nia do niej; li sta do ku men tów po twier -
dza ją cych zna jo mość ję zy ka an giel skie go, ak cep to wa nych w UJ, znaj du je się 
na stro nie IRK) 
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 Glo bal and De ve lop ment Stu dies Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (1. je -
den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski; kry te rium do dat ko we: roz -
mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca zna jo mość ję zy ka an giel skie go /po zy tyw ne 
za li cze nie – min. 60% pkt./; oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza ją cy 
zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo wy 100% pkt., 
bez ko niecz no ści przy stę po wa nia do niej; li sta do ku men tów po twier dza ją cych 
zna jo mość ję zy ka an giel skie go, ak cep to wa nych w UJ, znaj du je się na stro nie 
IRK) 

 In ter na tio nal Re la tions and Area Stu dies Ia stu dia w ję zy ku an giel skim 
(1. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję -
zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski; kry te rium do dat ko we: 
roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca zna jo mość ję zy ka an giel skie go /po zy tyw -
ne za li cze nie – min. 60% pkt./; oso by, któ re po sia da ją do ku ment po twier dza ją -
cy zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2, uzy ska ją z roz mo wy 100% 
pkt., bez ko niecz no ści przy stę po wa nia do niej; li sta do ku men tów po twier dza ją -
cych zna jo mość ję zy ka an giel skie go, ak cep to wa nych w UJ, znaj du je się na stro -
nie IRK) 

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

 la ty no ame ry ka ni sty ka I (1. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, 
ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski /x2/, ję -
zyk fran cu ski /x2/, ję zyk hisz pań ski /x2/, ję zyk nie miec ki /x2/, ję zyk ro syj ski /x2/, ję -
zyk wło ski /x2/) 

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

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

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

 ro sjo znaw stwo III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS; 2. 
je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

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

 stu dia afry kań skie I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród geo -
gra fia /x2/, hi sto ria /x2/, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk 
pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka /x2/, WOS /x2/) 

 stu dia bli skow schod nie I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria /x2/, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk 
pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka /x2/, WOS /x3/) 

 stu dia eu ro azja tyc kie III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, 
ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, 
ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski) 

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

 stu dia nad Chi na mi I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria /x2/, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki,  ję zyk pol -
ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka /x2/, WOS /x2/) 

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

 stu dia nad Ja po nią I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria /x2/, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol -
ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka /x2/, WOS /x2/) 

 stu dia nad Ko reą I (1. ję zyk an giel ski /x3/; 2. je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria /x2/, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol -
ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka /x2/, WOS /x2/) 

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

 
Wy dział Za rzą dza nia i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej 
www.wzks.uj.edu.pl 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (dwa przed mio ty spo śród: 

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

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na InII (wa run kiem przy ję cia 
na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed mio tu ma tu ral ne go min. 40%) 

 eko no mia III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie miec -
ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 elek tro nicz ne prze twa rza nie in for ma cji III (je den przed miot spo śród: in -
for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 fil mo znaw stwo i wie dza o no wych me diach III (dwa przed mio ty spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu -
ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na, ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma -
ty ka, WOS) 

 fil mo znaw stwo i wie dza o no wych me diach InII (wa run kiem przy ję cia 
na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed mio tu ma tu ral ne go min. 40%) 

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

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

 psy cho lo gia M (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia /x2/, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia, 
geo gra fia, hi sto ria /x2/, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk hisz pań ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk nie -
miec ki, ję zyk pol ski /x2/, ję zyk ro syj ski, ję zyk wło ski, ma te ma ty ka /x2/, WOS) 

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

 za rzą dza nie – fir mą, per so ne lem, mię dzy na ro do we In (wa run kiem przy ję -
cia na stu dia jest uzy ska nie z co naj mniej jed ne go przed mio tu ma tu ral ne go min. 40%) 

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

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

 za rzą dza nie mię dzy na ro do we I po dwój ny dy plom z za rzą dza nia (ję zyk 
nie miec ki; roz mo wa kwa li fi ka cyj na czę ścio wo pro wa dzo na w ję zy ku nie miec -
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kim spraw dza ją ca pre dys po zy cje i kom pe ten cje in ter per so nal ne kan dy da ta umoż -
li wia ją ce pod ję cie stu diów mię dzy na ro do wych na kie run ku za rzą dza nie oraz roz -
po zna nie wie dzy i za in te re so wań kan dy da ta prze kra cza ją cych pro gram na ucza -
nia szko ły śred niej); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w ra mach kon sor cjum UJ i ESB 
Bu si ness Scho ol Reu tlin gen Uni ver si ty 

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

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

 

Uni wer sy tet Ma rii  
Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie 
 

20-031 Lu blin 
pl. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 5 
tel. 81 537 58 80, 81 537 58 70 
www.umcs.pl www.irk.umcs.pl 
e -ma il: re kru ta cja@umcs.pl 

 
Wy dział Ar ty stycz ny 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych III (eg za min prak -

tycz ny: ry su nek – stu dium po sta ci oraz ma lar stwo – mar twa na tu ra lub rzeź ba 
– stu dium po sta ci) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (spraw dzian 
prak tycz ny zdol no ści i umie jęt no ści mu zycz nych: pre dys po zy cje ma nu al ne i wo -
kal ne, słuch mu zycz ny oraz pre zen ta cja mu zycz na /in stru ment lub śpiew/) 

 gra fi ka M (eg za min prak tycz ny: ry su nek – stu dium po sta ci, ma lar stwo – mar -
twa na tu ra) 

 jazz i mu zy ka es tra do wa III spe cjal no ści: wo kal na, in stru men tal na (eg -
za min prak tycz ny: spraw dzian zdol no ści i umie jęt no ści mu zycz nych w za kre sie 
przed mio tu kie run ko we go /śpiew so lo wy – na sp. wo kal ną, lub gra na wy bra nym 
in stru men cie – na sp. in stru men tal ną/ oraz słu chu mu zycz ne go) 

 ma lar stwo M (eg za min prak tycz ny: ry su nek – stu dium po sta ci, ma lar stwo 
– mar twa na tu ra) 

 
Wy dział Bio lo gii i Bio tech no lo gii 
 bio lo gia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka); 

uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha rak ter stu diów, wa run kiem ich pod -
ję cia jest za świad cze nie od le ka rza Me dy cy ny Pra cy 

 bio lo gy Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cia li za tion: me di cal bio lo gy (je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia; ko pia do ku men tu po -
twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub po cho dze nia kan dy da ta z kra -
ju an glo ję zycz ne go); uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha rak ter stu diów, 
wa run kiem ich pod ję cia jest za świad cze nie od le ka rza Me dy cy ny Pra cy 

 bio tech no lo gia III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma -
te ma ty ka); uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha rak ter stu diów, wa run -
kiem ich pod ję cia jest za świad cze nie od le ka rza Me dy cy ny Pra cy 

 
Wy dział Che mii 
 che mia III, IzIIz (je den przed miot spo śród: che mia, bio lo gia, fi zy ka 

i astro no mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka); uwa ga: z uwa gi na eks pe ry -
men tal ny cha rak ter stu diów, wa run kiem ich pod ję cia jest za świad cze -
nie od le ka rza Me dy cy ny Pra cy 

 

Wy dział Eko no micz ny 
 ana li ty ka go spo dar cza III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den 

przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ję zyk pol ski, WOS, fi zy ka i astro no mia, fi -
zy ka, che mia, bio lo gia) 

 ana li ty ka go spo dar cza IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men -
tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 Bu si ness Ana ly tics I (zło że nie kom ple tu do ku men tów; zło że nie do ku men tu 
po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub po cho dze nia kan dy da ta 
z kra ju an glo ję zycz ne go lub roz mo wa kwa li fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim) 

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

 eko no mia IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

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

 fi nan se i ra chun ko wość IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men -
tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 lo gi sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma -
ty ka, hi sto ria, geo gra fia) 

 lo gi sty ka IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy czer -
pa nia li mi tu miejsc) 

 za rzą dza nie III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia) 

 za rzą dza nie IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

 
Wy dział Fi lo zo fii i So cjo lo gii 
 eu ro pe isty ka I (ję zyk pol ski oraz dwa in ne przed mio ty wy bra ne przez kan dy -

da ta) 
 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt -

ny, ma te ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia, fi lo zo fia, fi zy ka, geo gra fia, che mia, WOS, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 ko gni ty wi sty ka III (ję zyk an giel ski oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol -
ski, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, hi sto -
ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny /in ny niż an giel ski/) 

 kre atyw ność spo łecz na I (ję zyk pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia, fi lo zo fia, fi zy ka, geo gra fia, che mia, 
WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 so cjo lo gia III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, 
fi zy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny / do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, fran cu ski, wło ski/) 

 za rzą dza nie w po li ty kach pu blicz nych I (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol -
ski, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, hi sto -
ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny / do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz -
pań ski, fran cu ski, wło ski/) 

 
Wy dział Hu ma ni stycz ny 
 an gli sty ka III (ję zyk an giel ski R, ję zyk pol ski P lub R) 
 ar che olo gia III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, ję zyk 

ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka) 

 ar chi tek tu ra in for ma cji III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk 
pol ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia, geo gra fia, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 ar chi wi sty ka i no wo cze sne za rzą dza nie za pi sa mi in for ma cyj ny mi 
III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na, fi lo zo fia, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 e -edy tor stwo i tech ni ki re dak cyj ne I (ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski) 
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 ger ma ni sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 hi spa ni sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 hi sto ria III (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra 

an tycz na, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia, ję zyk pol ski, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 
ma te ma ty ka) 

 ita lia ni sty ka I (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 kul tu ro znaw stwo III (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, fi lo -

zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki lub wie dza o tań cu, WOS, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III obo wiąz ko wy wy bór tyl ko jed nej kom bi na cji 
ję zy ka pierw sze go i dru gie go w ra mach na stę pu ją cych par: ję zyk an giel ski 
z nie miec kim, ję zyk an giel ski z ro syj skim, ję zyk an giel ski z fran cu skim, ję -
zyk an giel ski z hisz pań skim, ję zyk nie miec ki z an giel skim, ję zyk an giel ski z por -
tu gal skim (ję zyk ob cy pierw szy z ww. kom bi na cji; ję zyk ob cy dru gi lub ję zyk pol -
ski; dla kom bi na cji: ję zyk an giel ski z por tu gal skim – ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski) 

 lo go pe dia z au dio lo gią III (ję zyk pol ski; je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, ma te ma ty ka; spraw dzian w for mie roz mo wy oce nia -
ją cy: pre dys po zy cje kan dy da ta do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy i au dio lo ga ogól -
ne go, mo ty wa cję do pod ję cia stu diów, je go za in te re so wa nia oraz oce nia ją cy wy -
mo wę; kry te ria oce ny pre dys po zy cji do ty czą aspek tów: wy mo wa w wy po wie dziach 
swo bod nych i w czy ta niu, kul tu ra ję zy ka, zdol no ści in te rak cyj ne, mo ty wa cja 
do pod ję cia stu diów i wy ko ny wa nia za wo du; uwa ga: nie do sta tecz na oce na wy -
mo wy unie moż li wia przy ję cie na stu dia) 

 pol sko -nie miec kie stu dia kul tu ro we i trans la tor skie I (ję zyk pol ski; ję -
zyk ob cy no wo żyt ny; wy ma ga na zna jo mość ję zy ka nie miec kie go co naj mniej 
na po zio mie B1) 

 por tu ga li sty ka – stu dia por tu gal sko -bra zy lij skie I (ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, ję zyk pol ski) 

 ro ma ni sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 ru sy cy sty ka III (je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 tech no lo gie cy fro we w ani ma cji kul tu ry III (je den przed miot spo śród: 

ję zyk pol ski, hi sto ria, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, WOS, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka) 

 tu ry sty ka hi sto rycz na I (je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu -
ki, fi lo zo fia, ję zyk pol ski, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ukra ini sty ka III (je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki 
 fi zy ka I (dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, che -

mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny; w przy pad ku nie wy ko rzy sta nia li mi tu przy jęć 
– na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 fi zy ka tech nicz na III stu dia in ży nier skie 3,5-let nie (dwa przed mio ty spo -
śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 
w przy pad ku nie wy ko rzy sta nia li mi tu przy jęć – na pod sta wie zło żo ne go kom ple -
tu do ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 in for ma ty ka III (dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny; w przy pad ku nie wy ko rzy sta nia li mi tu przy jęć – na pod sta wie 
zło żo ne go kom ple tu do ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 in ży nie ria no wo cze snych ma te ria łów III stu dia in ży nier skie 3,5-rocz -
ne (dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, che mia, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny; w przy pad ku nie wy ko rzy sta nia li mi tu przy jęć – na pod sta -
wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; w przy pad ku nie wy -
ko rzy sta nia li mi tu przy jęć – na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów 
do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 ma te ma ty ka w fi nan sach III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; w przy -
pad ku nie wy ko rzy sta nia li mi tu przy jęć – na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do -
ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 na ucza nie fi zy ki i in for ma ty ki III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia; w przy pad ku nie wy ko -

rzy sta nia li mi tu przy jęć – na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

 na ucza nie ma te ma ty ki i in for ma ty ki III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny; w przy pad ku nie wy ko rzy sta nia li mi tu przy jęć – na pod sta wie zło żo ne go 
kom ple tu do ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 
Wy dział Na uk o Zie mi i Go spo dar ki Prze strzen nej 
 geo gra fia III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka 

i astro no mia, bio lo gia, che mia, wie dza o spo łe czeń stwie, hi sto ria, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny) 

 geo gra fia woj sko wa i za rzą dza nie kry zy so we I stu dia 3,5-rocz ne in ży -
nier skie (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, bio lo gia, che mia, wie dza o spo łe czeń stwie, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; uwa ga: jed nym z przed mio tów mu si być ma te ma ty ka lub geo gra fia) 

 geo in for ma ty ka III stu dia 3,5-rocz ne in ży nier skie (dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny; uwa ga: jed nym z przed mio tów mu si być ma te ma ty ka lub geo gra -
fia) 

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 3,5-rocz ne in ży nier skie (dwa przed -
mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, hi sto ria, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny; uwa ga: jed nym z przed mio tów mu si być ma te ma ty ka lub geo -
gra fia) 

 To urism Ma na ge ment Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (na pod sta wie zło żo -
ne go kom ple tu do ku men tów i do ku men tu po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka 
an giel skie go lub po cho dze nia kan dy da ta z kra ju an glo ję zycz ne go lub roz mo wy 
kwa li fi ka cyj nej w ję zy ku an giel skim) 

 tu ry sty ka i re kre acja III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 
Wy dział Pe da go gi ki i Psy cho lo gii 
 ani ma cja kul tu ry III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; kry te rium do dat -

ko we: do ku men ta cja uczest nic twa w za ję ciach po za lek cyj nych i po zasz kol nych 
zwią za nych z dzia łal no ścią kul tu ral ną: dy plo my, za świad cze nia, na gro dy z wła -
snej ak tyw no ści twór czej kan dy da ta; udo ku men to wa ne za an ga żo wa nie kan dy -
da ta w dzia łal ność spo łecz ną i kul tu ral ną /sa mo rząd szkol ny, wo lon ta riat itp./; 
za świad cze nia o uczest nic twie kan dy da ta w kon kur sach, fe sti wa lach, prze glą -
dach ar ty stycz nych itp.; in for ma cje o udzia le kan dy da ta w róż no rod nych for mach 
pre zen ta cji twór czo ści wła snej – rów nież w po sta ci pu bli ka cji w cza so pi smach, 
wy daw nic twach oka zjo nal nych lub pre zen ta cji w in nych me diach /te le wi zji, ra -
dio, In ter ne cie, itp./) 

 pe da go gi ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy -

czer pa nia li mi tu miejsc) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ję -

zyk ob cy no wo żyt ny; wy ma ga ne za świad cze nie od lo go pe dy o bra ku prze ciw -
wska zań do wy ko ny wa nia za wo du na uczy cie la z punk tu wi dze nia pra wi dło wo -
ści bu do wy apa ra tu mo wy oraz funk cji gło so wych, słu cho wych i ar ty ku la cyj nych) 

 pe da go gi ka re so cja li za cyj na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka re so cja li za cyj na IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do -

ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 pe da go gi ka spe cjal na M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka spe cjal na Mz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów 

do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 pra ca so cjal na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pra ca so cjal na IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów 

– do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 psy cho lo gia M (ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria, 

ma te ma ty ka) 
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Wy dział Po li to lo gii i Dzien ni kar stwa 
 ad mi ni stra cja i za rzą dza nie pu blicz ne I (dwa przed mio ty spo śród: geo gra -

fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe -
czeń stwie) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 bez pie czeń stwo na ro do we IzIIz, (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do -
ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (dwa przed mio ty spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo -
łe czeń stwie) 

 In ter na tio nal Re la tions IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (na pod sta wie 
zło żo ne go kom ple tu do ku men tów oraz do ku men tu po twier dza ją ce go zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go lub po cho dze nia kan dy da ta z kra ju an glo ję zycz ne go lub 
na pod sta wie roz mo wy kwa li fi ka cyj nej w ję zy ku an giel skim) 

 po li to lo gia III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 pro duk cja me dial na III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 pu blic re la tions i za rzą dza nie in for ma cją I (dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe -
czeń stwie) 

 spo łe czeń stwo in for ma cyj ne III (je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, wie dza o spo łe czeń stwie oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -

sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań -
ski, fran cu ski, wło ski/, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy -
ka i astro no mia, fi zy ka, che mia, bio lo gia) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu 
do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 kie ru nek praw no -ad mi ni stra cyj ny III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz -
pań ski, fran cu ski, wło ski/, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, 
fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, che mia, bio lo gia) 

 kie ru nek praw no -ad mi ni stra cyj ny IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom -
ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 kie ru nek praw no -biz ne so wy I (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, fran cu ski, 
wło ski/,  ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy ka i astro no mia, fi -
zy ka, che mia, bio lo gia) 

 kie ru nek praw no -biz ne so wy Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku -
men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 kry mi no lo gia III (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, fran cu ski, wło ski/, 
ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, 
che mia, bio lo gia) 

 kry mi no lo gia IzIIz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

 pra wo M (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
/an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, fran cu ski, wło ski/, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy ka i astro -
no mia, fi zy ka, che mia, bio lo gia) 

 pra wo Mz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy czer pa nia 
li mi tu miejsc) 

 

Wy dział Za miej sco wy w Pu ła wach 
 ad mi ni stra cja pu blicz na I (je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję -

zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 
 ad mi ni stra cja pu blicz na Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów 

– do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 bio bez pie czeń stwo I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty -

ka) 
 bio bez pie czeń stwo Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów 

– do wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uzy ska nia 
zgo dy MEiN na pro wa dze nie kie run ku 

 che mia tech nicz na I stu dia 4-let nie in ży nier skie (che mia oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka); 
uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha rak ter stu diów, wa run kiem ich pod -
ję cia jest do star cze nie za świad cze nia od le ka rza Me dy cy ny Pra cy 

 fi zjo te ra pia Mn (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów – do wy czer -
pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: z uwa gi na eks pe ry men tal ny cha rak ter stu diów, 
wa run kiem ich pod ję cia jest do star cze nie za świad cze nia od le ka rza Me dy cy -
ny Pra cy 

 tech ni ki kry mi na li stycz ne I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, ma te ma ty ka) 

 tech ni ki kry mi na li stycz ne Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów 
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uzy ska nia 
zgo dy MEiN na pro wa dze nie kie run ku 

 wy cho wa nie fi zycz ne I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ję -
zyk pol ski); uwa ga: z uwa gi na cha rak ter stu diów, wa run kiem ich pod ję cia jest 
do star cze nie za świad cze nia od le ka rza Me dy cy ny Pra cy 

 wy cho wa nie fi zycz ne Iz (na pod sta wie zło żo ne go kom ple tu do ku men tów 
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
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 ad mi ni stra cja III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, geo gra fia, bio lo gia) 
 Ap plied An th ro po lo gy Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski oraz je -

den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/; wy ma -
ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2; eg za min 
ma tu ral ny z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co 
naj mniej 60% uzna je się za rów no waż ny ze zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III stu dia in ży nier skie (je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS) 

 bio tech no lo gia III spe cjal no ści: bio tech no lo gia prze my sło wa, bio tech no -
lo gia eks pe ry men tal na (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty -
ka, fi zy ka) 

 Bio tech no lo gy IIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cjal no ści: bio tech no -
lo gia prze my sło wa, bio tech no lo gia eks pe ry men tal na (dwa przed mio ty spo śród: 
ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z ję zy ka an giel skie go 
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na po zio mie roz sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów -
no waż ny ze zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

 die te ty ka I spe cjal no ści: po rad nic two ży wie nio we, die te ty ka kli nicz na (je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia) 

 do radz two ka rie ry i do radz two per so nal ne I (je den przed miot spo śród: 
ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, fi zy -
ka, in for ma ty ka) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III spe cjal no ści: dzien ni kar -
stwo mul ti me dial ne i me dia cy fro we, me dia au dio wi zu al ne, pu blic re la tions 
– re kla ma – ko mu ni ka cja mar ke tin go wa (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/) 

 edy tor stwo I (ję zyk pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, 
WOS, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

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

 Eu ro pe an Stu dies Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot do wy bo ru spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty -
ka, bio lo gia lub fi lo zo fia; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz -
sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no waż ny ze 
zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn (ję zyk an giel ski; ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia ger mań ska III (ję zyk nie miec ki; gru pa po cząt ku ją ca – ję zyk ob cy 

no wo żyt ny) 
 fi lo lo gia kla sycz na III (dwa przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, WOS, hi -

sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, ma -
te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 fi lo lo gia ni der landz ka III (ję zyk an giel ski lub ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia pol ska III spe cja li za cje: kry ty ka li te rac ka i ar ty stycz na, te atral no -

-fil mo wa (ję zyk pol ski oraz dwa przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, WOS, hi -
sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia ro mań ska III (ję zyk fran cu ski; gru pa po cząt ku ją ca – ję zyk ob cy no -
wo żyt ny) 

 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot wy bra -
ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/) 

 hi spa ni sty ka I (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski; ję zyk ob cy no wo żyt ny, fi -
lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 hi sto ria III spe cja li za cje: ani ma cja kul tu ry re gio nal nej i lo kal nej, ar chi wal -
na (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, 
fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na, WOS) 

 hi sto ria sztu ki III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, geo gra fia, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na; pierw szeń stwo dla kan dy da tów, któ rzy za li czy li na eg za mi nie ma tu ral nym hi -
sto rię sztu ki) 

 In for ma tics Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z ję zy ka an giel skie go na po zio mie 
roz sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no waż ny ze 
zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

 in for ma ty ka III spe cjal no ści: pro gra mo wa nie i prze twa rza nie in for ma cji, 
gra fi ka kom pu te ro wa i mul ti me dial na, ad mi ni stro wa nie sie cia mi kom pu te ro -
wy mi (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka) 

 ita lia ni sty ka I spe cja li za cje: ję zyk wło ski w kul tu rze i tu ry sty ce, ję zyk wło -
ski w go spo dar ce i ży ciu pu blicz nym (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 

 Jo ur na lism and So cial Com mu ni ca tion Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto -
ria, WOS, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, hi sto ria 

mu zy ki, fi lo zo fia; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze -
rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no waż ny ze zna jo -
mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

 ko gni ty wi sty ka III ścież ki dy dak tycz ne: neu ro nau ka, umysł i pro ce sy po -
znaw cze, sztucz na in te li gen cja (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/) 

 kra jo znaw stwo i tu ry sty ka kul tu ro wa I (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
WOS) 

 kry mi no lo gia III spe cja li za cje: ana li ty ka kry mi na li stycz na, pre wen cja za -
cho wań prze stęp czych (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, WOS, 
geo gra fia, fi lo zo fia) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III spe cjal ność: ję zyk ro syj ski i ję zyk an giel ski (ję -
zyk an giel ski oraz ję zyk pol ski); uwa ga: o przy ję cie mo gą ubie gać się kan dy da -
ci bez zna jo mo ści ję zy ka ro syj skie go 

 lin gwi sty ka sto so wa na III spe cjal ność: ję zyk ukra iń ski i ję zyk an giel ski 
(ję zyk an giel ski oraz ję zyk pol ski); uwa ga: o przy ję cie mo gą ubie gać się kan dy -
da ci bez zna jo mo ści ję zy ka ukra iń skie go 

 ma te ma ty ka I (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka) 
 Ma the ma tics Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (je den przed miot spo śród: ma te -

ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z ję zy ka an giel skie go na po zio mie 
roz sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się za rów no waż ny ze 
zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

 Mię dzy ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz no -Spo łecz -
ne III (dwa przed mio ty /R/ spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, hi sto ria, bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, WOS, geo gra fia, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, fi lo zo fia) 

 mu zy ko lo gia III spe cjal no ści: mu zy ka ko ściel na, kry ty ka i pu bli cy sty ka mu -
zycz na ((ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, ma -
te ma ty ka, bio lo gia, WOS, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria 
sztu ki, fi lo zo fia; spraw dzian uzdol nień mu zycz nych w za kre sie po czu cia ryt mu 
oraz pre dys po zy cji słu cho wych i gło so wych) 

 na uki o ro dzi nie III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/) 

 pe da go gi ka III, InIIn spe cjal no ści: pe da go gi ka szkol na z pro fi lak ty ką, 
pe da go gi ka ro dzi ny, po rad nic two i ku ra te la ro dzin na, pe da go gi ka opie kuń -
czo -wy cho waw cza i re so cja li za cja (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do -
dat ko wy/) 

 pe da go gi ka spe cjal na M spe cjal no ści: edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną, wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju, lo go pe dia (ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz -
ko wy lub do dat ko wy/) 

 Phi lo so phy IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, hi sto ria mu zy ki, fi lo zo fia; wy ma ga na udo ku men to wa na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z ję zy ka an giel -
skie go na po zio mie roz sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna je się 
za rów no waż ny ze zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

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

 po łoż nic two I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 
 pra ca so cjal na I spe cjal no ści: opie ka nad dziec kiem i ro dzi ną, pro fi lak ty ka 

spo łecz na i wspar cia osób za gro żo nych wy klu cze niem (ję zyk pol ski oraz je -

K a t o l i c k i  U n i w e r s y t e t  L u b e l s k i  J a n a  P a w ł a  I I

166 PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022 perspektywy.pl



den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia) 

 pra wo M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, geo gra fia) 

 pra wo ka no nicz ne M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, geo gra fia) 

 pra wo ka no nicz ne Mn (stu dia dla osób, któ re ukoń czy ły in ny kie ru nek stu -
diów; kwa li fi ka cja na pod sta wie dy plo mu ukoń cze nia stu diów ma gi ster skich) 

 psy cho lo gia M spe cjal no ści: wspie ra nie ja ko ści ży cia, biz nes i przed się bior -
czość (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, fi zy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS) 

 re to ry ka sto so wa na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/) 

 si no lo gia III (ję zyk an giel ski R, ję zyk pol ski P lub R) 
 so cjo lo gia III spe cjal no ści: służ by pu blicz ne i po li ty ka ro dzin na, so cjo lo gia go -

spo dar ki i In ter ne tu, spo łecz no ści lo kal ne i ani ma cja kul tu ry (je den przed miot spo -
śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty -
ka, WOS, fi zy ka, fi lo zo fia) 

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

 teo lo gia M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot wy bra ny 
przez kan dy da ta /obo wiąz ko wy lub do dat ko wy/) 

 The olo gi cal Stu dies Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (dwa przed mio ty spo -
śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, hi sto -
ria sztu ki, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria mu zy ki, fi lo zo fia; wy ma ga na udo ku men to wa -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2; eg za min ma tu ral ny z ję zy ka 
an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym zda ny z wy ni kiem co naj mniej 60% uzna -
je się za rów no waż ny ze zna jo mo ścią ję zy ka na po zio mie B2) 

 za rzą dza nie III (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, fi lo zo fia) 

 
Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
w Stalowej Woli 
 administracja I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot 

spośród: historia, WOS, matematyka, filozofia, geografia, biologia) 
 bezpieczeństwo narodowe I→II (jeden przedmiot spośród: język polski, język 

obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS) 
 dietetyka I specjalności: poradnictwo żywieniowe, dietetyka kliniczna (jeden 

przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia) 
 nauki o rodzinie I (język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot 

wybrany przez kandydata /obowiązkowy lub dodatkowy/) 
 

 

Uni wer sy tet Łódz ki 
 

90-136 Łódź, ul. Na ru to wi cza 68 
tel. 42 635 40 00 
fax 42 665 57 71, 42 635 40 43 
www.uni.lodz.pl 
re kru ta cja.uni.lodz.pl 

 
Ogól ne za sa dy re kru ta cji: 
 1. Kan dy da ci kwa li fi ko wa ni są na pod sta wie wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go w czę -

ści pi sem nej. 
 2. Ka te go rie przed mio tów: 
 – ka te go ria „1” – przed miot jest wy ma ga ny na świa dec twie doj rza ło ści – je go brak 

wy klu cza moż li wość ubie ga nia się na da ny kie ru nek/spe cjal ność do prze li cze nia 
uwzględ nia ny jest je den wy nik z przed mio tów, z któ re go kan dy dat uzy ska wię cej 
punk tów po uwzględ nie niu prze licz ni ków 

 – ka te go ria „2” – przed miot jest wy ma ga ny na świa dec twie doj rza ło ści – je go brak 
wy klu cza moż li wość ubie ga nia się na da ny kie ru nek/spe cjal ność do prze li cze nia 
uwzględ nia ny jest je den wy nik, z któ re go kan dy dat uzy ska wię cej punk tów 
po uwzględ nie niu prze licz ni ków 

 – ka te go ria „3” – przed mio ty nie są wy ma ga ne na świa dec twie doj rza ło ści do prze -
li cze nia uwzględ nia ne są mak sy mal nie dwa wy ni ki, z któ rych kan dy dat uzy skał 
wię cej punk tów po uwzględ nie niu prze licz ni ków po sia da nie wy ni ków z przed mio -
tów tej ka te go rii da je do dat ko we punk ty, ale ich brak nie wpły wa na moż li wość 
ubie ga nia się o przy ję cie na da ny kie ru nek/spe cjal ność. 

3. Je że li da ny przed miot wy mie nio ny jest w kil ku ka te go riach –do prze li cze nia punk -
tów bra ny jest pod uwa gę tyl ko raz – w spo sób ko rzyst niej szy dla kan dy da ta. 

  
Uwa ga: Uczel nia za strze ga so bie pra wo nie uru cha mia nia kie run ku bądź spe cjal -
no ści w przy pad ku nie wy star cza ją cej licz by kan dy da tów – in for ma cja na uczel ni. 
 
Uwa ga: kon ty nu acja stu diów I stop nia na stu diach II stop nia ozna cza moż li wość 
pod ję cia stu diów ma gi ster skich na tym sa mych kie run ku, ale nie za wsze na tej 
sa mej spe cjal no ści. 
 
Ka te dra Ba dań Regionalnych 
Filia Uni wer sy te tu Łódz kie go w To ma szo wie Ma zo wiec kim 
www.fi lia.uni.lodz.pl 
 ad mi ni stra cja IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 
 tu ry sty ka i re kre acja I (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; uwa ga: wszy scy 

kan dy da ci po win ni po sia dać do bry stan zdro wia, umoż li wia ją cy zwięk szo ną ak -
tyw ność fi zycz ną; wy ma ga na jest oce na z wy cho wa nia fi zycz ne go na świa dec twie 
ukoń cze nia szko ły po nad gim na zjal nej; oso by bez oce ny z wy cho wa nia fi zycz ne go 
mu szą przed sta wić za świad cze nie od le ka rza me dy cy ny pra cy po sia da ją ce ad no -
ta cję „zdol ny/-a do stu diów ze zwięk szo ną ak tyw no ścią fi zycz ną”);  

 za rzą dza nie I (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 
 za rzą dza nie Iz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 
 
Ka te dra Leśnictwa 
Filia Uni wer sy te tu Łódz kie go w To ma szo wie Ma zo wiec kim 
www.fi lia.uni.lodz.pl 
 le śnic two III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. bio lo gia al bo ma te ma ty ka; 2. 

ję zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, ma te -
ma ty ka, geo gra fia) 

 le śnic two IzIIz stu dia 4-let nie in ży nier skie (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 
 
Wy dział Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi ska 
www.biol.uni.lodz.pl 
 bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty -

ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo -
gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski); uwa ga: w ra mach kie run ku bio lo gia prze wi -
dy wa ne jest uru cho mie nie spe cjal no ści na uczy ciel skiej, o ile zgło si się na nią 
co naj mniej 20 osób; uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze wy nik co 
naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym lub co naj mniej 40% 
z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym, aby przed miot mógł być za li czo -
ny do ka te go rii 1 al bo 2 

 bio lo gia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz by 
zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, 
geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, 
che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, 
in for ma ty ka, ję zyk pol ski) 

 bio lo gia kry mi na li stycz na I (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka, ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, 
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bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze 
wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym lub co naj -
mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym, aby przed miot mógł 
być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2 

 bio mo ni to ring i bio tech no lo gie eko lo gicz ne I (1. je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, 
ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma -
ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski); uwa ga: 
kan dy dat mu si uzy skać na ma tu rze wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu 
na po zio mie roz sze rzo nym lub co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie 
pod sta wo wym, aby przed miot mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2 

 bio tech no lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma -
te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob -
cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che -
mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma -
tu rze wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym lub 
co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym, aby przed miot 
mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2 

 eko mia sto I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, WOS, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, WOS, bio lo gia, geo gra fia, che mia, in for ma -
ty ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski); uwa ga: kie ru nek pro wa dzo ny wspól nie 
z Wy dzia łem Eko no micz no -So cjo lo gicz nym 

 mi kro bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma -
te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob -
cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che -
mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać na ma -
tu rze wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym lub 
co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym, aby przed miot 
mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2 

 ochro na śro do wi ska III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję -
zyk ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, 
che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski); uwa ga: kan dy dat mu si uzy skać 
na ma tu rze wy nik co naj mniej 20% z przed mio tu na po zio mie roz sze rzo nym 
i co naj mniej 40% z przed mio tu na po zio mie pod sta wo wym, aby przed miot 
mógł być za li czo ny do ka te go rii 1 al bo 2 

 ochro na śro do wi ska IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad -
ku du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
ma te ma ty ka, geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk 
ob cy, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, bio lo gia, che -
mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski) 

 
Wy dział Che mii 
www.che mia.uni.lodz.pl 
 ana li ty ka che micz na III (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie -

go; 1. je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 2. ję zyk 
ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, ma te -
ma ty ka, bio lo gia, in for ma ty ka) 

 che mia III (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go; 1. je den przed -
miot spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 2. ję zyk ob cy; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, 
in for ma ty ka) 

 che mia IzIIz (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go; zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot 
spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 2. ję zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for ma ty -
ka) 

 che mia ko sme ty ków i far ma ceu ty ków z ele men ta mi biz ne -
su III (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go; 1. je den przed miot 
spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 2. ję zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for -
ma ty ka) 

 che mia ma te ria łów i na no tech no lo gia III stu dia in ży nier skie 7-se me -
stral ne (uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go; 1. je den przed miot 
spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 2. ję zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, in for -
ma ty ka) 

 
Wy dział Eko no micz no -So cjo lo gicz ny 
www.eks oc.uni.lodz.pl 
 ban ko wość i fi nan se cy fro we III (1. ję zyk an giel ski; 2. ma te ma ty ka al bo 

in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, 
in for ma ty ka, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 eko no me tria i ana li ty ka da nych III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot 
spo śród: ję zyk an giel ski, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ję zyk an giel ski, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 eko no mia III (1. ję zyk an giel ski; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio -
ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 

 eko no mia IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (uwa ga: kan dy da ci win ni znać 
ję zyk an giel ski w stop niu za awan so wa nym; 1. ję zyk an giel ski; 2. je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for -
ma ty ka) 

 eko no mia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz -
by zgło szeń – 1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka) 

 fi nan se i biz nes mię dzy na ro do wy III (1. ję zyk an giel ski; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka) 

 fi nan se i ra chun ko wość III (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 fi nan se i ra chun ko wość IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy -
pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka eko no micz na I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 in we sty cje i nie ru cho mo ści III (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
in for ma ty ka) 

 lo gi sty ka I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, 
WOS, hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio -
ty spo śród: ma te ma ty ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka) 
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 lo gi sty ka Iz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz by zgło -
szeń – 1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, WOS, 
hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: ma te ma ty ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 pra ca so cjal na III (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję -
zyk pol ski, WOS, hi sto ria) 

 pra ca so cjal na IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du -
żej licz by zgło szeń – 1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk 
pol ski, WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk 
pol ski, WOS, hi sto ria) 

 so cjo lo gia III (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk 
pol ski, WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk 
pol ski, WOS, hi sto ria) 

 so cjo lo gia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz -
by zgło szeń – 1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, 
WOS, hi sto ria; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, 
WOS, hi sto ria) 

 
Wy dział Fi lo lo gicz ny 
www.fi lo log.uni.lodz.pl 
 dzien ni kar stwo mię dzy na ro do we I (wy ma ga nia wstęp ne – zna jo mość ję -

zy ka an giel skie go na po zio mie min. B1, zna jo mość li te ra tu ry pol skiej na po zio -
mie ma tu ry roz sze rzo nej, pod sta wo wa zna jo mość gra ma ty ki ję zy ka pol skie go, 
pod sta wo wa orien ta cja w pol skim ży ciu kul tu ral nym, pod sta wo wa zna jo mość hi -
sto rii po wszech nej; 1. ję zyk an giel ski al bo in ny ję zyk ob cy, je że li w ka te go rii 2. 
jest ję zyk an giel ski; 2. ję zyk pol ski al bo ję zyk ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co -
ję zycz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, dru gi ję zyk ob cy, fi lo zo fia, geo gra fia, ma te ma ty -
ka); uwa ga: wstęp na de kla ra cja wy bo ru dru gie go ję zy ka w mo men cie 
skła da nia do ku men tów 

 dzien ni kar stwo, me dia i pro jek to wa nie ko mu ni ka cji III (1. ję zyk pol -
ski; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy, hi sto ria, ma te ma ty ka, bio lo gia, 
WOS; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, hi sto ria, 
ma te ma ty ka, bio lo gia, WOS) 

 fil mo znaw stwo i wie dza o me diach au dio wi zu al nych I (1. ję zyk pol ski 
al bo ję zyk ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej; 2. ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria mu zy ki, fi lo zo fia) 

 fi lo lo gia an giel ska III (1. ję zyk an giel ski /al bo in ny ję zyk ob cy, gdy w ka te -
go rii 2. jest ję zyk an giel ski/; 2. ję zyk pol ski /al bo ję zyk ro dzi my w przy pad ku ma -
tu ry ob co ję zycz nej/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, 
WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia, dru gi ję zyk ob cy, geo gra fia) 

 fi lo lo gia ger mań ska III ję zyk nie miec ki od pod staw lub za awan so wa ny 
(1. ję zyk nie miec ki al bo in ny ję zyk ob cy; 2. ję zyk pol ski al bo ję zyk ro dzi my w przy -
pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej, in ny niż ję zyk wska za ny w pkt. 1.; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, fi lo zo fia, dru gi ję zyk ob cy, geo gra fia); uwa ga: wstęp na de kla ra cja wy bo ru 
dru gie go ję zy ka w mo men cie skła da nia do ku men tów 

 fi lo lo gia hisz pań ska z ję zy kiem an giel skim I (wy ma ga na jest za awan so -
wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go i pol skie go; 1. ję zyk an giel ski lub ję zyk hisz -
pań ski; 2. dru gi ję zyk ob cy lub ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, geo gra fia); uwa ga: na uka ję zy ka hisz -
pań skie go od po cząt ku, ję zyk an giel ski za awan so wa ny; przyj mo wa ne są tak -
że oso by z za awan so wa ną zna jo mo ścią ję zy ka hisz pań skie go; wstęp na de kla -
ra cja po zio mu ję zy ka w mo men cie skła da nia do ku men tów 

 fi lo lo gia kla sycz na z kul tu rą śród ziem no mor ską III (1. ję zyk pol ski /al -
bo ję zyk ob cy dla kan dy da tów z ma tu rą za gra nicz ną/; 2. ję zyk ob cy /al bo je den 
z przed mio tów ka te go rii 3 dla kan dy da tów z ma tu rą za gra nicz ną oraz dla kan -

dy da tów ze sta rą ma tu rą/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, dru gi ję zyk ob cy, hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu -
ki, fi lo zo fia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia pol ska III (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, 
WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia ro mań ska III (1. ję zyk ob cy; 2. ję zyk pol ski al bo ję zyk ro dzi my 
w przy pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia, dru gi ję zyk ob -
cy, geo gra fia); uwa ga: ję zyk fran cu ski od pod staw lub za awan so wa ny, dru gi 
ję zyk ob cy od pod staw lub za awan so wa ny; wstęp na de kla ra cja wy bo ru dru -
gie go ję zy ka i po zio mu ję zy ka w mo men cie skła da nia do ku men tów 

 fi lo lo gia ro syj ska III (wy ma ga nia wstęp ne: zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
na po zio mie za awan so wa nym al bo in ne go ję zy ka ob ce go na po zio mie co naj mniej 
B1, zna jo mość li te ra tu ry pol skiej, pod sta wo wa zna jo mość gra ma ty ki ję zy ka pol -
skie go, pod sta wo wa orien ta cja w pol skim ży ciu kul tu ral nym, pod sta wo wa zna jo -
mość hi sto rii po wszech nej; 1. ję zyk ob cy; 2. ję zyk pol ski al bo ję zyk ro dzi my 
w przy pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, geo gra fia, fi lo zo fia, dru -
gi ję zyk ob cy) 

 fi lo lo gia sło wiań ska III (1. ję zyk ob cy; 2. ję zyk pol ski al bo ję zyk ro dzi my 
w przy pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS, dru gi 
ję zyk ob cy, fi lo zo fia) 

 fi lo lo gia wło ska III (wy ma ga nia wstęp ne: zna jo mość li te ra tu ry pol skiej, pod -
sta wo wa zna jo mość gra ma ty ki ję zy ka pol skie go, pod sta wo wa orien ta cja w pol -
skim ży ciu kul tu ral nym, pod sta wo wa zna jo mość hi sto rii po wszech nej; nie jest wy -
ma ga na zna jo mość ję zy ka wło skie go; 1. ję zyk ob cy; 2. ję zyk pol ski al bo ję zyk 
ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: dru gi ję zyk ob cy, hi sto ria, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
fi lo zo fia, geo gra fia, ma te ma ty ka); uwa ga: na uka ję zy ka wło skie go od pod staw 
w gru pie po cząt ku ją cej lub śred nio za awan so wa nej 

 in for ma cja w śro do wi sku cy fro wym I (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: dru gi ję zyk ob cy, hi sto ria, WOS, 
in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 kul tu ro znaw stwo I (1. ję zyk pol ski al bo ję zyk ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co -
ję zycz nej; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria mu zy -
ki, wie dza o tań cu, fi lo zo fia) 

 lin gwi sty ka dla biz ne su I (1. ję zyk an giel ski; 2. je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, dru gi ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: dru gi ję zyk ob cy, hi sto ria, ma te -
ma ty ka, WOS, geo gra fia, in for ma ty ka); uwa ga: pla no wa ne 3 gru py ję zy ko we; 
wstęp na de kla ra cja wy bo ru dru gie go ję zy ka w mo men cie skła da nia do ku -
men tów 

 lo go pe dia z au dio lo gią I (I etap: eg za min wstęp ny spraw dza ją cy pre dys po zy -
cje nie zbęd ne do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik eg za -
mi nu wstęp ne go unie moż li wia przy ję cie na stu dia; II etap: 1. ję zyk pol ski; 2. ję -
zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, 
fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 no we me dia i kul tu ra cy fro wa I (1. ję zyk pol ski /al bo ro dzi my w przy pad ku 
ma tu ry ob co ję zycz nej/; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, WOS) 

 pro duk cja te atral na i or ga ni za cja wi do wisk I (1. ję zyk pol ski al bo ję zyk 
ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tań cu, fi lo zo fia) 

 stu dia pol skie z ję zy kiem an giel skim I (1. ję zyk an giel ski; 2. dru gi no wo -
żyt ny ję zyk ob cy /w przy pad ku ma tur za gra nicz nych tak że ję zyk ro dzi my oraz ję -
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zyk pol ski zda wa ny ja ko ob cy/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: no wo żyt ny ję zyk ob cy /in ny niż ję zyk an giel ski oraz ję zyk wska za ny ja ko 
dru gi no wo żyt ny ję zyk ob cy/, hi sto ria, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki, wie dza o spo łe czeń stwie, ma te ma ty ka) 

 stu dia pol sko -nie miec kie I (wy ma ga nia wstęp ne: zna jo mość ję zy ka pol skie -
go na po zio mie min. B2 dla stu den tów re kru to wa nych w UŁ, zna jo mość ję zy ka 
nie miec kie go na po zio mie min. B1 dla stu den tów re kru to wa nych w UŁ i na po -
zio mie min. C1 dla stu den tów re kru to wa nych w UR; 1. ję zyk nie miec ki /al bo ję -
zyk pol ski lub in ny ję zyk ob cy, je że li w ka te go rii 2. jest ję zyk nie miec ki/; 2. ję zyk 
pol ski /al bo ję zyk nie miec ki w przy pad ku ma tu ry ob co ję zycz nej; uwa ga: wy ma -
ga na zna jo mość ję zy ka pol skie go/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia, dru gi ję zyk ob -
cy, geo gra fia); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne wspól nie przez UŁ i Uni wer sy tet 
w Ra ty zbo nie 

 twór cze pi sa nie I (1. ję zyk pol ski al bo ję zyk ro dzi my w przy pad ku ma tu ry ob -
co ję zycz nej; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia) 

 
Wy dział Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz ny 
www.wy dzfil hist.uni.lodz.pl 
 ar che olo gia III (1. ję zyk pol ski lub in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze; 2. 

ję zyk pol ski lub in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 e -hi sto ria Iz (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ję zyk pol ski, 
ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo -
gra fia, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ety ka, in for ma ty ka) 

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (1. je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty -
ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria 
sztu ki, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wej) 

 fi lo zo fia III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, 
bio lo gia; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: fi zy ka, WOS, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki) 

 hi sto ria III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ję zyk pol ski, 
ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, 
geo gra fia, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria sztu ki, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ety ka, in for ma ty ka) 

 hi sto ria sztu ki III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, hi sto ria 
sztu ki; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /in ny niż w kat. 2, 
mo że być ję zyk ła ciń ski/, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 okcy den ta li sty ka I (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, WOS, 
geo gra fia, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te -
ma ty ka, bio lo gia, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki, geo gra fia) 

 woj sko znaw stwo III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, ję zyk pol -
ski, geo gra fia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. 
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo -
gra fia, ety ka, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Fi zy ki i In for ma ty ki Sto so wa nej 
www.wfis.uni.lodz.pl 
 fi zy ka III (1. je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, ma te ma ty -

ka, in for ma ty ka, che mia, bio lo gia; 2. ję zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che -

mia, bio lo gia, geo gra fia) 
 in for ma ty ka III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. je den przed miot spo śród: 

in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, che mia; 2. ję zyk ob cy; 3. 
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy -
ka i astro no mia, fi zy ka, che mia) 

 in for ma ty ka IzIIz stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów; w przy pad ku du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, che mia; 2. ję zyk ob cy; 3. 
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi -
zy ka i astro no mia, fi zy ka, che mia) 

 
Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki 
www.math.uni.lodz.pl 
 ana li za da nych III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie lub 3-let nie li cen cjac kie 

(1. ma te ma ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, 
fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, che mia) 

 ana li za da nych IzIIz stu dia 3,5-let nie in ży nier skie lub 3-let nie li cen cjac -
kie (1. ma te ma ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, 
ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro -
no mią, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, che mia) 

 in for ma ty ka III (1. ma te ma ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty -
ka, fi zy ka z astro no mią, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, che mia); uwa ga: wy bo ru 
spe cjal no ści Com pu ter Scien ce /in for ma ty ka ogól na/ kan dy da ci do ko nu ją 
pod czas re kru ta cji; wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio -
mie za awan so wa nym 

 in for ma ty ka IzIIz (1. ma te ma ty ka al bo in for ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty -
ka, fi zy ka z astro no mią, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, che mia) 

 ma te ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, 
fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, che mia); uwa ga: wy bo ru spe cjal no ści Fi nan cial Ma the ma tics /ma te ma -
ty ka fi nan so wa/ kan dy da ci do ko nu ją pod czas re kru ta cji; wy ma ga na jest zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie za awan so wa nym 

 ma te ma ty ka IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: in for ma ty -
ka, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, che mia) 

 
Wy dział Na uk Geo gra ficz nych 
www.geo.uni.lodz.pl 
 geo gra fia III (1. geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob -

cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, bio lo gia; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi -
sto ria, WOS, bio lo gia) 

 geo in for ma cja III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka, fi zy ka; 2. je den przed miot spo śród: geo gra fia,  hi sto ria, WOS, ma te -
ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia,  hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, 
fi zy ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy) 

 geo mo ni to ring I (1. geo gra fia; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, bio lo gia; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, in for ma -
ty ka, hi sto ria, WOS, bio lo gia) 
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 go spo dar ka prze strzen na I 3-let nie stu dia li cen cjac kie lub 3,5-let nie in ży -
nier skie (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi -
sto ria, WOS, ję zyk ob cy; 2. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, ję -
zyk ob cy,  hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy) 

 tu ry sty ka i re kre acja I (1. geo gra fia; 2. ję zyk ob cy; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk pol -
ski); uwa ga: kan dy da ci po win ni po słu gi wać się ję zy kiem an giel skim co naj -
mniej na po zio mie B1 oraz po sia dać do bry stan zdro wia, umoż li wia ją cy 
zwięk szo ną ak tyw ność fi zycz ną oraz na ukę pły wa nia 

 
Wy dział Na uk o Wy cho wa niu 
www.wnow.uni.lodz.pl 
 pe da go gi ka III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio -

lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, 
WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fi zy ka, 
che mia); uwa ga: od IV se me stru stu dia bę dą re ali zo wa ne w ra mach spe cjal -
no ści, któ rych wy kaz bę dzie co rocz nie po da wa ny do wia do mo ści 

 pe da go gi ka IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku zbyt du -
żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio -
lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, 
WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fi zy ka, 
che mia); uwa ga: od IV se me stru stu dia bę dą re ali zo wa ne w ra mach spe cjal -
no ści, któ rych wy kaz bę dzie co rocz nie po da wa ny do wia do mo ści 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (1. je den przed miot spo -
śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy 
/no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, 
ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto -
ria mu zy ki, in for ma ty ka, fi zy ka, che mia) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów; w przy pad ku zbyt du żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo -
śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy 
/no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, 
ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto -
ria mu zy ki, in for ma ty ka, fi zy ka, che mia) 

 pe da go gi ka spor tu I (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 
bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko -
wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, 
WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, fi zy ka, 
che mia); uwa ga: do e -re kru ta cji na kie ru nek pe da go gi ka spor tu mo gą przy -
stą pić kan dy da ci, któ rzy ma ją na świa dec twie ukoń cze nia szko ły śred niej oce -
nę z wy cho wa nia fi zycz ne go; oso by z przy czyn zdro wot nych zwol nio ne z wy -
cho wa nia fi zycz ne go nie bę dą kwa li fi ko wa ne; kan dy da ci po win ni po sia dać 
do bry stan zdro wia, umoż li wia ją cy zwięk szo ną ak tyw ność fi zycz ną; uwa ga: 
re kru ta cja na kie ru nek od bę dzie się w przy pad ku nie utwo rze nia kie run ku 
stu diów: Wy cho wa nie fi zycz ne i zdro wot ne – stu dia I stop nia 

 psy cho lo gia M (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, bio lo gia, ma te ma ty -
ka; 2. ję zyk ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo -
śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, in -
for ma ty ka, fi zy ka, che mia); uwa ga: od IV ro ku stu dia bę dą re ali zo wa ne 
w ra mach spe cja li za cji, któ rych wy kaz bę dzie co rocz nie po da wa ny do wia -
do mo ści 

 psy cho lo gia Mz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz by 
zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, bio lo gia, ma te ma ty ka; 2. ję zyk 
ob cy /no wo żyt ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, 
ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, in for ma ty ka, fi zy ka, che -
mia); uwa ga: od IV ro ku stu dia bę dą re ali zo wa ne w ra mach spe cja li za cji, któ -
rych wy kaz bę dzie co rocz nie po da wa ny do wia do mo ści 

 wy cho wa nie fi zycz ne i zdro wot ne III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk 
pol ski, ma te ma ty ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy /no wo żyt -
ny/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty -
ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, 
in for ma ty ka, fi zy ka, che mia; uwa ga: do e -re kru ta cji mo gą przy stą pić kan dy da ci, 
któ rzy ma ją na świa dec twie ukoń cze nia szko ły śred niej oce nę z wy cho wa nia fi -
zycz ne go; oso by z przy czyn zdro wot nych zwol nio ne z wy cho wa nia fi zycz ne go nie 
bę dą kwa li fi ko wa ne; kan dy da ci po win ni po sia dać do bry stan zdro wia oraz po nad -
prze cięt ny po ziom spraw no ści fi zycz nej, umoż li wia ją cy efek tyw ne uczest nic two 
w za ję ciach ze zwięk szo ną ak tyw no ścią fi zycz ną); uwa ga: re kru ta cja pod wa -
run kiem uru cho mie nia kie run ku 

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.wpia.uni.lodz.pl 
 ad mi ni stra cja III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te ma -

ty ka, WOS; 2. ję zyk pol ski; dla oby wa te li pol skich lub osób po sia da ją cych Kar tę 
Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral ny w in nym kra ju, ję zyk za li czo ny na eg za -
mi nie ma tu ral nym; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob -
cy, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 ad mi ni stra cja IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du -
żej licz by zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty -
ka, WOS; 2. ję zyk pol ski; dla oby wa te li pol skich lub osób po sia da ją cych Kar tę 
Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral ny w in nym kra ju, ję zyk za li czo ny na eg za -
mi nie ma tu ral nym; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob -
cy, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 po li ty ka spo łecz na I (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te -
ma ty ka, WOS; 2. ję zyk pol ski; dla oby wa te li pol skich lub osób po sia da ją cych Kar -
tę Po la ka, któ rzy zda li eg za min ma tu ral ny w in nym kra ju, ję zyk za li czo ny na eg -
za mi nie ma tu ral nym; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk 
ob cy, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 pra wo M (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka; 2. ję -
zyk pol ski; dla oby wa te li pol skich lub osób po sia da ją cych Kar tę Po la ka, któ rzy 
zda li eg za min ma tu ral ny w in nym kra ju, ję zyk za li czo ny na eg za mi nie ma tu ral -
nym; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, ję zyk ła ciń -
ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 pra wo Mw, Mz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; w przy pad ku du żej licz by 
zgło szeń – 1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka; 2. ję zyk 
pol ski; dla oby wa te li pol skich lub osób po sia da ją cych Kar tę Po la ka, któ rzy zda li 
eg za min ma tu ral ny w in nym kra ju, ję zyk za li czo ny na eg za mi nie ma tu ral nym; 3. 
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

 
Wy dział Stu diów Mię dzy na ro do wych i Po li to lo gicz nych 
www.wsmip.uni.lodz.pl 
 bez pie czeń stwo na ro do we I (1. je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, 

geo gra fia, ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
/do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pań ski, ro syj ski/; 3. nie obo wiąz -
ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, fi lo -
zo fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 In ter na tio nal and Po li ti cal Stu dies IaIIa (wy ma ga na zna jo mość ję zy ka 
an giel skie go na po zio mie B2; 1. ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran -
cu ski, hisz pań ski, ro syj ski/, WOS, hi sto ria, geo gra fia, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 
hi sto ria sztu ki; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma -
ty ka, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pań ski, ro syj ski/, 
ję zyk pol ski, hi sto ria sztu ki; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ję zyk pol ski, fi lo zo fia, in for ma ty ka) 

 In ter na tio nal Mar ke ting Ia (wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po -
zio mie śred nio za awan so wa nym; 1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, hisz pań ski, ro syj ski, fran cu ski/; 2. je den 
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo 
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maks. dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, fi lo zo fia, 
in for ma ty ka) 

 mię dzy na ro do we stu dia kul tu ro we III (1. je den przed miot spo śród: ję -
zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pań ski, ro syj ski/, ję zyk 
pol ski, hi sto ria sztu ki; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, fi lo zo fia, hi sto -
ria, WOS, geo gra fia, hi sto ria sztu ki; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty 
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ję zyk pol ski, fi lo zo fia, in for ma -
ty ka, hi sto ria mu zy ki) 

 po li to lo gia III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te -
ma ty ka; 2. ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz pań ski, ro -
syj ski/ al bo ję zyk pol ski; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, fi lo zo fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (1. ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie -
miec ki, fran cu ski, hisz pań ski, ro syj ski/; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, 
geo gra fia, ma te ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, fi lo zo fia, in for ma ty ka) 

 stu dia azja tyc kie I (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ję -
zyk pol ski, ma te ma ty ka; 2. ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu -
ski, hisz pań ski, ro syj ski/; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, fi lo zo fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Za rzą dza nia 
www.za rza dza nie.uni.lodz.pl 
 ana li ty ka biz ne su I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, 
bio lo gia, che mia) 

 ana li ty ka biz ne su Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, 
bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział 
Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za -
rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się bior czość i za rzą -
dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie mia stem, Za rzą dza nie za so ba -
mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: 
Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stą pi do koń ca pierw -
sze go ro ku stu diów 

 au to ma ty za cja pro ce sów biz ne so wych – BPA I (1. ję zyk an giel ski; 2. je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia) 

 Bu si ness Ma na ge ment IaIIa (wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
na po zio mie za awan so wa nym; 1. ję zyk an giel ski; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. nie -
obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, 
WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia) 

 cy fry za cja i za rzą dza nie da ny mi w biz ne sie I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma -
ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia) 

 fi nan se i in we sty cje I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi -
zy ka, bio lo gia, che mia) 

 fi nan se i in we sty cje Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi -
zy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy -
dział Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków 
Za rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się bior czość i za -

rzą dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie mia stem, Za rzą dza nie za -
so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: Ra -
chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stą pi do koń ca pierw -
sze go ro ku stu diów 

 lo gi sty ka I, Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi -
zy ka, bio lo gia, che mia) 

 Ma na ge ment and Fi nan ce Ia (wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
na po zio mie za awan so wa nym; 1. ję zyk an giel ski; 2. je den przed miot spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. 
nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia) 

 mar ke ting I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, bio -
lo gia, che mia) 

 mar ke ting Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed -
mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, bio lo -
gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział 
Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za -
rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się bior czość i za rzą -
dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie mia stem, Za rzą dza nie za so ba -
mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: 
Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stą pi do koń ca pierw -
sze go ro ku stu diów 

 przed się bior czość i za rzą dza nie in no wa cja mi I (1. ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma -
ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia) 

 przed się bior czość i za rzą dza nie in no wa cja mi Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma -
ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór 
na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest 
na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka 
biz ne su, Mar ke ting, Przed się bior czość i za rzą dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza -
nie, Za rzą dza nie mia stem, Za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run -
ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty -
cje; wy bór kie run ku na stą pi do koń ca pierw sze go ro ku stu diów 

 ra chun ko wość I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, 
bio lo gia, che mia) 

 ra chun ko wość Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, 
bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział 
Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za -
rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się bior czość i za rzą -
dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie mia stem, Za rzą dza nie za so ba -
mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: 
Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stą pi do koń ca pierw -
sze go ro ku stu diów 

 za rzą dza nie III (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, 
bio lo gia, che mia) 
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 za rzą dza nie IzIIz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka, 
bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop nia na Wy dział 
Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa kie run ków Za -
rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się bior czość i za -
rzą dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie mia stem, Za rzą dza nie za -
so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun ko wość – kie run ki: 
Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stą pi do koń ca pierw -
sze go ro ku stu diów 

 za rzą dza nie mia stem I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo maks. 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi -
zy ka, bio lo gia, che mia) 

 za rzą dza nie mia stem Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma -
ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu dia I stop -
nia na Wy dział Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. gru pa 
kie run ków Za rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, Przed się -
bior czość i za rzą dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie mia stem, Za -
rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun ko wość 
– kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na stą pi 
do koń ca pierw sze go ro ku stu diów 

 za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi I (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo wiąz ko wo 
maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, 
fi zy ka, bio lo gia, che mia) 

 za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi Iz (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka; 3. nie obo -
wiąz ko wo maks. dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, 
in for ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia); uwa ga: na bór na nie sta cjo nar ne stu -
dia I stop nia na Wy dział Za rzą dza nia pro wa dzo ny jest na gru py kie run ków: 1. 
gru pa kie run ków Za rzą dza nie – kie run ki: Ana li ty ka biz ne su, Mar ke ting, 
Przed się bior czość i za rzą dza nie in no wa cja mi, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie mia -
stem, Za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi; 2. gru pa kie run ków Fi nan se i Ra chun -
ko wość – kie run ki: Ra chun ko wość, Fi nan se i in we sty cje; wy bór kie run ku na -
stą pi do koń ca pierw sze go ro ku stu diów 

 

Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski 
w Olsz ty nie 
 

10-719 Olsz tyn, ul. M. Ocza pow skie go 2 
tel. 89 523 49 13, fax 89 523 44 56 
www.uwm.edu.pl 
http://re kru ta cja.uwm.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uwm.edu.pl 

 
uwa ga: za stu dia re ali zo wa ne w ję zy kach ob cych mo gą być po bie ra ne opła ty 
 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro -

no mia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, 
WOS); uwa ga: stu dia sta cjo nar ne pro wa dzo ne rów nież w Fi lii w Eł ku 

 ad mi ni stra cja i cy fry za cja I (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 ana li ty ka i za rzą dza nie pu blicz ne I, In (trzy przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 ana li za i kre owa nie tren dów III (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, geo -
gra fia, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo i cer ty fi ka cja żyw no ści I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: 
che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: stu dia sta cjo nar ne pro wa dzo ne rów nież 
w Fi lii w Eł ku 

 bio in ży nie ria pro duk cji żyw no ści I za kre sy kształ ce nia: go spo dar ka żyw -
no ścio wa, kształ to wa nie ja ko ści i bez pie czeń stwo w pro duk cji żyw no ści (trzy 
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 bio lo gia III za kres kształ ce nia: bio lo gia sto so wa na (trzy przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 bio lo gia Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; za kres kształ ce nia: bio lo gia sto so wa -
na (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 bio tech no lo gia III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro -
no mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 bu dow nic two III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 che mia I za kre sy kształ ce nia: ana li ty ka i dia gno sty ka che micz na, che mia sto -
so wa na (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra -
fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 die te ty ka I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III za kre sy kształ ce nia: do -
ku men ta li sty ka me dial na, no we me dia (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych III (eg za mi ny 
prak tycz ne z ry sun ku i ma lar stwa; do kon kur su świa dectw przy stę pu ją kan dy da -
ci z oce ną co naj mniej do sta tecz ną z eg za mi nów prak tycz nych; trzy przed mio ty 
spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (eg za mi ny prak -
tycz ne: spraw dzian umie jęt no ści gry na for te pia nie lub in nym do wol nie wy bra -
nym in stru men cie oraz spraw dzian pre dys po zy cji słu cho wych i gło so wych; do kon -
kur su świa dectw przy stę pu ją kan dy da ci z oce ną co naj mniej do sta tecz ną, 
do spraw dzia nu pre dys po zy cji słu cho wych i gło so wych przy stę pu ją kan dy da ci 
z oce ną co naj mniej do sta tecz ną ze spraw dzia nu umie jęt no ści gry na in stru men -
cie; trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 eko no mia III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 ener ge ty ka I, In (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia an giel ska III (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia an giel ska w za kre sie na ucza nia ję zy ka III (ję zyk pol ski, ję zyk 
an giel ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu -
ra an tycz na, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia ger mań ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia pol ska III za kre sy kształ ce nia: na ucza nie ję zy ka pol skie go, wie -
dza o kul tu rze (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 fi lo lo gia ro syj ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka) 
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 fi lo zo fia III (trzy przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ła ciń -
ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 ga stro no mia i sztu ka ku li nar na III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn za kre sy kształ ce nia: geo de zja i geo -
in for ma ty ka /tyl ko na I/, geo de zja i sza co wa nie nie ru cho mo ści (trzy przed -
mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 geo de zja i kar to gra fia IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cjal ność: geo -
de zja i geo in for ma ty ka (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, 
geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 geo in for ma ty ka I za kres kształ ce nia: zdal ne sys te my po mia ro we (trzy przed -
mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III za kre sy kształ ce nia: do radz two na ryn ku 
nie ru cho mo ści, pla no wa nie i in ży nie ria prze strzen na, urba ni sty ka (trzy przed -
mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 hi sto ria III za kre sy kształ ce nia: hi sto ria, na ucza nie hi sto rii i WOS-u (trzy 
przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 ich tio lo gia i akwa kul tu ra I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka 
i astro no mia, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 in for ma ty ka III, InIIn za kre sy kształ ce nia: in ży nie ria sys te mów in -
for ma tycz nych, in for ma ty ka ogól na (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy -
ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 in ży nie ria śro do wi ska III za kres kształ ce nia: in ży nie ria ko mu nal na (trzy 
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty -
ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 in ży nie ria śro do wi ska IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; za kres kształ ce -
nia: in ży nie ria śro do wi sko wa (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar ski M (bio lo gia, che mia oraz fi zy ka i astro no mia lub ma te ma -
ty ka) 

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk an giel ski P lub R, 
bio lo gia R oraz je den przed miot /R/ spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, ma te -
ma ty ka) 

 kry mi no lo gia I, In (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, 
geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 le śnic two I za kres kształ ce nia: go spo dar ka le śna (trzy przed mio ty spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka) 

 lin gwi sty ka w biz ne sie III (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 lo go pe dia III (test pre dys po zy cji: roz mo wa kwa li fi ka cyj na oce nia ją ca pre dys -
po zy cje do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy – oce na wy mo wy i słu chu; uwa ga: 
do kon kur su świa dectw mo gą przy stą pić wy łącz nie oso by, któ re za li czy ły test pre -
dys po zy cji; trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, WOS) 

 ma te ma ty ka III za kre sy kształ ce nia: na ucza nie ma te ma ty ki, ma te ma ty ka 
fi nan so wo -ubez pie cze nio wa (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: che -
mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka) 

 me cha tro ni ka III, InII (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 mi kro bio lo gia III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro -
no mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 na uki o ro dzi nie III za kre sy kształ ce nia: me dia cja ro dzin na, co aching i tu -
to ring ro dzin ny (trzy przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ła -
ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 ochro na śro do wi ska III za kres kształ ce nia: kształ to wa nie śro do wi ska 
(trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 pe da go gi ka III, InIIn za kres kształ ce nia: do radz two za wo do we i per -
so nal ne, pe da go gi ka opie kuń cza, pe da go gi ka szkol na z ani ma cją kul tu ral -
ną (trzy przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (trzy przed mio ty 
spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: stu dia sta cjo nar -
ne pro wa dzo ne rów nież w Fi lii w Eł ku 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn za kre sy kształ ce nia: edu ka cja i re ha bi li ta -
cja osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, edu ka cja i te ra pia osób ze 
spek trum au ty zmu, pe da go gi ka re so cja li za cyj na (trzy przed mio ty spo śród: 
fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 pie lę gniar stwo III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro -
no mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne rów -
nież w Fi lii w Eł ku 

 po li to lo gia III (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 po li to lo gia IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; za kres kształ ce nia: sto sun ki 
mię dzy na ro do we – świa to wa i re gio nal na per spek ty wa (trzy przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 po łoż nic two I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 pra ca so cjal na III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, 
hi sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 
ma te ma ty ka, WOS) 

 pra wo M, Mn (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, geo -
gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 psy cho lo gia M za kre sy kształ ce nia: psy cho lo gia kli nicz na i zdro wia, psy cho -
lo gia wy cho waw cza i szkol na (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, hi sto -
ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 ra tow nic two me dycz ne I (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka 
i astro no mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 rol nic two III, InIIn za kre sy kształ ce nia: agro biz nes, pro duk cja rol ni -
cza (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 so cjo lo gia I za kre sy kształ ce nia: so cjo lo gia no wych me diów, so cjo lo gia roz -
wo ju lo kal ne go i re gio nal ne go (trzy przed mio ty spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi -
sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn za kre sy 
kształ ce nia /tyl ko I/: bez pie czeń stwo żyw no ści, tech no lo gia mię sa, tech -
no lo gia mle czar ska, tech no lo gia pro duk tów ro ślin nych, ży wie nie czło wie -
ka (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka IaIIa stu dia w ję zy ku an -
giel skim; spe cjal ność: tech no lo gia mle czar ska (trzy przed mio ty spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 teo lo gia M za kres kształ ce nia: for ma cja ka płań ska (trzy przed mio ty spo śród: 
fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 teo lo gia M za kre sy kształ ce nia: na ucza nie re li gii, teo lo gia (trzy przed mio ty 
spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 
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 tu ry sty ka i re kre acja III (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi -
sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 we te ry na ria M (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 we te ry na ria Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (trzy przed mio ty spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 woj sko znaw stwo I (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie III, InIIn (trzy przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji I, In za kres kształ ce nia: za rzą dza -
nie in no wa cja mi (trzy przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka) 

 zoo tech ni ka III, InIIn za kre sy kształ ce nia: chów i ho dow la zwie rząt 
ama tor skich /tyl ko I/, ho dow la i użyt ko wa nie zwie rząt, pro fi lak ty ka zoo -
tech nicz na i re ha bi li ta cja ko ni /tyl ko I/, ho dow la ko ni i jeź dziec two /tyl ko 
In/ (trzy przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 zwie rzę ta w re kre acji, edu ka cji i te ra pii III (trzy przed mio ty spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka) 

 

Uni wer sy tet Opol ski 
 

45-040 Opo le, pl. Ko per ni ka 11 
tel. 77 541 59 03 do 05 
fax 77 454 10 05, 77 541 59 00 
www.uni.opo le.pl 
e -ma il: rek to rat@uni.opo le.pl 

 
Wy dział Che mii 
www.che mia.uni.opo le.pl 
 che mia III (przed miot do wy bo ru: che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka lub bio lo gia) 
 far ma cja M (che mia R oraz bio lo gia R lub fi zy ka R) 
 
Wy dział Eko no micz ny 
www.ekon.uni.opo le.pl  
 eko no mia III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 

do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi sto ria lub ję zyk pol ski) 
 eko no mia IaIIa stu dia in ży nier skie; spe cjal ność: In ter na tio nal Bu si ness 

(ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi -
sto ria lub ję zyk pol ski; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka 
an giel skie go na po zio mie B2) 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi sto ria lub ję zyk pol ski) 

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka, ję zyk ob -
cy oraz je den przed miot do wy bo ru: geo gra fia, WOS, hi sto ria lub ję zyk pol ski) 

 lo gi sty ka I (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru: geo gra -
fia, WOS, hi sto ria lub ję zyk pol ski) 

 za rzą dza nie III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru: 
geo gra fia, WOS, hi sto ria lub ję zyk pol ski) 

 
Wy dział Fi lo lo gicz ny 
www.wfil.uni.opo le.pl 
 dwu ję zycz ność w ko mu ni ka cji wie lo kul tu ro wej I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy) 
 edy tor stwo I (ję zyk pol ski i przed miot do wy bo ru: ję zyk ob cy, hi sto ria, hi sto ria 

sztu ki, WOS, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tań cu, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 
 En glish in Pu blic Com mu ni ca tion Ia (ję zyk an giel ski, do wol ny przed miot 

zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka an giel skie go) 

 En glish Phi lo lo gy IaIIa, InaIIna (ję zyk an giel ski, do wol ny przed miot 
zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka an giel skie go) 

 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy, 
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tań cu, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na) 

 fi lo lo gia ro mań ska od pod staw I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy) 
 Ga me Stu dies III (ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy, hi -

sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tań cu, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na) 

 Ger ma ni stik I stu dia w ję zy ku nie miec kim (ję zyk pol ski, ję zyk nie miec ki) 
 ję zyk an giel ski w tu ry sty ce I (ję zyk an giel ski, do wol ny przed miot zda wa ny 

na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka an giel skie go) 
 ję zyk biz ne su III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy) 
 ję zyk pol ski od pod staw z ję zy kiem nie miec kim I (ję zyk oj czy sty dla kan -

dy da ta, ję zyk ob cy dla kan dy da ta) 
 lin gwi sty ka sto so wa na I (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski) 
 lo go pe dia z ję zy kiem pol skim ja ko ob cym I (ję zyk pol ski oraz je den przed -

miot spo śród: ję zyk ob cy, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, hi sto ria mu zy ki, wie dza 
o tań cu, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 
Wy dział Le kar ski 
www.im.wmnoz.uni.opo le.pl 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R oraz che mia R lub fi zy ka R) 
 
Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki 
www.wmfi.uni.opo le.pl  
 ana li za da nych i me to dy po mia ro we III (przed mio ty do wy bo ru: fi zy ka, 

ma te ma ty ka lub in for ma ty ka);   
 fi zy ka III (przed mio ty do wy bo ru: fi zy ka, ma te ma ty ka lub in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka III stu dia in ży nier skie (in for ma ty ka lub ma te ma ty ka) 
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, fizyka, informatyka) 
 opty ka oku la ro wa z ele men ta mi opto me trii I (przed mio ty do wy bo ru: fi -

zy ka, ma te ma ty ka lub in for ma ty ka) 
 stu dia na uczy ciel skie – fi zy ka i ma te ma ty ka III (przed mio ty do wy bo -

ru: fi zy ka, ma te ma ty ka lub in for ma ty ka); uwa ga: re kru ta cja po uzy ska niu zgod -
ny MEiN 

 
Wy dział Na uk o Po li ty ce i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej 
www.wno piks.uni.opo le.pl 
 bez pie czeń stwo mię dzy na ro do we I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda -

wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot 

zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 po li to lo gia III (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy -

jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 pu blic re la tions III (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze 

z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 sto sun ki mię dzy na ro do we III (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny 

na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 za rzą dza nie pu blicz ne I profil praktyczny (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot 

zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 
Wy dział Na uk o Zdro wiu 
 die te ty ka I, In (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych przed mio tów 

z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 
 fi zjo te ra pia M, Mn (śred nia ocen ze wszyst kich przed mio tów zda wa nych 

w czę ści pi sem nej na eg za mi nie ma tu ral nym) 
 ko sme to lo gia III (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych przed mio tów 

z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go);   
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 pie lę gniar stwo III (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych przed mio -
tów z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 po łoż nic two III (śred nia ocen z trzech do wol nie wska za nych przed mio tów 
z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 
Wy dział Na uk Spo łecz nych 
www.whp.uni.opo le.pl 
 co aching fi lo zo ficz ny I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze 

z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 de sign i ko mu ni ka cja spo łecz na I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa -

ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 fi lo zo fia I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem 

ję zy ka pol skie go) 
 hi sto ria III (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt -

kiem ję zy ka pol skie go) 
 hi sto ria i te raź niej szość I stu dia dla osób 40+ (ję zyk pol ski, do wol ny przed -

miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 mu zy ko lo gia III (roz mo wa kwa li fi ka cyj na – au to pre zen ta cja: mu zycz ne za -

in te re so wa nia kan dy da ta, kwa li fi ka cje w za kre sie mu zy ki /np. ukoń czo ne szko ły, 
od by te kur sy mu zycz ne, gra na in stru men tach, śpiew, uczest nic two w wy da rze -
niach kul tu ral nych, dzia łal ność mu zycz na przy ko ścio łach lub in nych ośrod kach 
kul tu ry, zdo by te na gro dy i wy róż nia nia w za kre sie mu zy ki lub sze ro ko po ję tej kul -
tu ry/; ele men tem kwa li fi ka cyj nym bę dzie też za pre zen to wa nie umie jęt no ści gry 
na for te pia nie lub or ga nach, spraw dze nie ogól nych pre dys po zy cji słu cho wych; 
kan dy da ci, któ rzy nie uczy li się do tąd mu zy ki w szkol nic twie pań stwo wym win ni 
przy go to wać krót ką wy po wiedź /ok. 5 min./ na wy bra ny przez sie bie te mat z za -
kre su mu zy ki) 

 pe da go gi ka III, InIIn (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma -
tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, do -
wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu -
rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 

 pra ca so cjal na III, InIIn (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny 
na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go);   

 psy cho lo gia M, Mn (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze 
z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 

 so cjo lo gia III (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt -
kiem ję zy ka pol skie go) 

 Uni wer sy tec kie Stu dia Hu ma ni stycz ne: Hi sto ria – Fi lo zo fia – Mu zy -
ka I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka 
pol skie go) 

 wie dza o te atrze i fil mie I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma -
tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go); uwa ga: re kru ta cja po uzy ska niu zgod ny 
MEiN 

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.pra wo.uni.opo le.pl 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 

do wy bo ru: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, fi zy ka) 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz 

je den przed miot do wy bo ru: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, 
bio lo gia, fi zy ka) 

 ob słu ga biz ne su I profil praktyczny (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed -
miot do wy bo ru: hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, fi zy -
ka) 

 pra wo M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot do wy bo ru: hi -
sto ria, WOS, ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, bio lo gia, fi zy ka) 

 

Wy dział Przy rod ni czo -Tech nicz ny 
www.wpt.uni.opo le.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu I stu dia in ży nier skie (kon kurs prac pla stycz nych 

kan dy da ta /tecz ka – 3 pra ce ry sun ko we i ma lar skie oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy) 

 bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra -
fia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, ję zyk ob cy, in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, che mia, fi zy ka) 

 bio tech no lo gia III stu dia in ży nier skie (1. je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka; 2. je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy) 

 bio tech no lo gia me dycz na III, InIIn (1. je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka; 2. je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, che mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy) 

 in ży nie ria śro do wi ska III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (do wy bo ru przed -
miot: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia oraz dru gi przed miot do wy -
bo ru: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka i ję zyk ob cy) 

 ochro na śro do wi ska III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, 
che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, ję zyk ob cy, 
ma te ma ty ka, geo gra fia, che mia, fi zy ka) 

 rol nic two I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (1. je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, geo gra fia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka; 2. je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, che mia, fi zy ka) 

 
Wy dział Sztu ki 
www.ws.uni.opo le.pl 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych III (prze gląd cy fro -

wej do ku men ta cji prac - min 15, a max 30 prac z za kre su ry sun ku/ma lar stwa /min. 5 
szt., max 15 szt./ oraz gra fi ki, gra fi ki cy fro wej, fo to gra fii, pro jek to wa nia gra ficz ne go, 
rzeź by, ani ma cji, wi deo i in ne /max 15 szt./ lub eg za min prak tycz ny /wy bo ru for my 
kwa li fi ka cji do ko na ko mi sja re kru ta cyj na na po cząt ku re je stra cji kan dy da tów/) 

 
Wy dział Teo lo gicz ny 
www.wt.uni.opo le.pl 
 orien ta li sty ka chrze ści jań ska I (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny 

na ma tu rze z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go) 
 teo lo gia M (ję zyk pol ski, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze z wy jąt kiem 

ję zy ka pol skie go) 

 

Uni wer sy tet im. Ada ma  
Mic kie wi cza w Po zna niu 
 

61-712 Po znań, ul. H. Wie niaw skie go 1 
tel. c. 61 829 40 00 
www.amu.edu.pl 
https://re kru ta cja.amu.edu.pl 

 
 ad mi ni stra cja III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS) 
 ad mi ni stra cja IzII, InII (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie -

nia li mi tu miejsc) 
 aku sty ka III spe cjal ność: pro te ty ka słu chu i ochro na przed ha ła sem (P lub 

R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka 
i astro no mia lub fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia) 

 aku sty ka IzIIz spe cjal ność: pro te ty ka słu chu (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia) 

 ar che olo gia III (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 
do wol ny przed miot in ny niż wska za ne) 
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 astro no mia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski lub ję zyk ob cy no wo -
żyt ny in ny niż j. an giel ski oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia lub 
fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia) 

 bał ka ni sty ka III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 bez pie czeń stwo na ro do we III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol ny przed miot in ny niż 
wska za ne) 

 bez pie czeń stwo na ro do we IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 

 bio fi zy ka III spe cjal no ści: bio fi zy ka mo le ku lar na, opty ka oku la ro wa z opto -
me trią (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia) 

 bio fi zy ka IzIIz spe cjal ność: opty ka oku la ro wa z opto me trią (P lub R – ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no -
mia lub fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia) 

 bio in for ma ty ka III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia lub 
fi zy ka);   

 bio lo gia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub 
fi zy ka) 

 bio lo gia IzIIz (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub 
fi zy ka) 

 bio lo gia i zdro wie czło wie ka III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi -
zy ka i astro no mia lub fi zy ka) 

 bio tech no lo gia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no -
mia lub fi zy ka) 

 Cen tral Eu ro pe an and Bal kan Stu dies Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 

 che mia III spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: ana li ty ka che micz na, che mia 
bio lo gicz na, che mia ko sme tycz na, che mia ma te ria ło wa, che mia ogól na, che -
mia są do wa, syn te za i ana li za che micz na (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, 
ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia) 

 che mia III spe cjal ność: na ucza nie che mii i fi zy ki (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia 
lub fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia) 

 che mia apli ka cyj na I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, ma te ma ty ka, bio lo -
gia, geo gra fia); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzą ce do uzy ska nia ty tu łu za -
wo do we go in ży nie ra 

 dia log i do radz two spo łecz ne III (trzy przed mio ty /P lub R/ spo śród: ję zyk 
pol ski /pi sem ny lub ust ny/, bio lo gia, fi lo zo fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny lub ust ny/, ma te ma ty ka, 
WOS) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol ny przed -
miot in ny niż wska za ne) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na IzIIz (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych III (spraw dzian 
uzdol nień pla stycz nych: ma lar stwo, ry su nek; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik spraw dzia -
nu eli mi nu je kan dy da ta z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; P lub R – ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); 
uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (spraw dzian pre -
dys po zy cji słu cho wych, ma nu al nych, gło so wych i gry na for te pia nie oraz na in nym 

do wol nie wy bra nym przez kan dy da ta in stru men cie; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik 
spraw dzia nu eli mi nu je kan dy da ta z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; P 
lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż wska -
za ne); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej IzIIz (spraw dzian 
pre dys po zy cji słu cho wych, ma nu al nych, gło so wych i gry na for te pia nie oraz na in -
nym do wol nie wy bra nym przez kan dy da ta in stru men cie; uwa ga: ne ga tyw ny wy -
nik spraw dzia nu eli mi nu je kan dy da ta z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; 
P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż 
wska za ne); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 

 En glish Lin gu istics: The ories, In ter fa ces, Tech no lo gies Ia stu dia w ję zy -
ku an giel skim (ję zyk an giel ski R oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk pol ski, 
ma te ma ty ka, in for ma ty ka, bio lo gia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka) 

 En glish Stu dies: Li te ra tu re and Cul tu re Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję -
zyk pol ski R, ję zyk an giel ski R) 

 et no lin gwi sty ka III spe cjal ność: wiet na mi sty ka (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk 
an giel ski R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny in ny niż an giel ski, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go lub ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 et no lin gwi sty ka IzIIz (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk an giel ski R oraz je den 
przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel -
ski, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub 
ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 et no lin gwi sty ka III (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk an giel ski R oraz je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel ski, ma te -
ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub ję zy ka nie miec -
kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 et no lin gwi sty ka III spe cjal ność bał to lo gia (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk an -
giel ski R oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
in ny niż an giel ski, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go lub ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 et no lo gia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, in ny przed miot 
/naj ko rzyst niej szy dla kan dy da ta/) 

 Eu ro pe an Le gal Stu dies Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (P lub R – ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, 
WOS) 

 fil mo znaw stwo i kul tu ra me diów III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, hi sto ria 
mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na) 

 fi lo lo gia III spe cjal ność: fi lo lo gia an giel sko -chiń ska (ję zyk pol ski P lub R, ję -
zyk an giel ski R) 

 fi lo lo gia Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cjal ność: fi lo lo gia an giel sko -chiń -
ska (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk an giel ski R) 

 fi lo lo gia an giel ska III (ję zyk pol ski R, ję zyk an giel ski R) 
 fi lo lo gia an giel ska IzIIz (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski) 
 fi lo lo gia an giel ska z pe da go gi ką I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski); 

uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 
 fi lo lo gia an giel sko -cel tyc ka I (ję zyk pol ski R, ję zyk an giel ski R) 
 fi lo lo gia arab ska III (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, ję zyk pol ski, WOS) 
 fi lo lo gia ger mań ska III gru pa z ję zy kiem nie miec kim od po zio mu A1 (P 

lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga na jest 
zna jo mość ję zy ka nie miec kie go na po zio mie pod sta wo wym A1) 

 fi lo lo gia ger mań ska III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa -
ga: od kan dy da tów wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka nie miec kie go na po zio mie 
śred nio za awan so wa nym B1) 

 fi lo lo gia ger mań ska III spe cjal ność: ger ma ni sty ka mię dzy kul tu ro wa (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi tu miejsc; uwa ga: wy ma ga -
na jest zna jo mość ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/ 
oraz po sia da nie za świad cze nia o wpi sa niu na kie ru nek In ter kul tu rel le Ger ma ni -
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stik na EU Via dri na); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne wspól nie przez UAM w Po -
zna niu i Uni wer sy tet Eu ro pej ski Via dri na we Frank fur cie nad Od rą w Col le -
gium Po lo ni cum w Słu bi cach 

 fi lo lo gia ger mań ska IzIIz gru pa z ję zy kiem nie miec kim od po zio mu A1+ 
(P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga -
na jest zna jo mość ję zy ka nie miec kie go na po zio mie pod sta wo wym A1+) 

 fi lo lo gia hisz pań ska III (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk hisz pań ski R lub in ny ję -
zyk ob cy no wo żyt ny R) 

 fi lo lo gia kla sycz na III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -
ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul -
tu ra an tycz na, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS) 

 fi lo lo gia ko re ań ska III (ję zyk pol ski /P lub R/, ję zyk an giel ski R oraz je den 
przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel -
ski, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub 
ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 fi lo lo gia ko re ań ska IwII (ję zyk pol ski /P lub R/, ję zyk an giel ski R oraz je den 
przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel -
ski, hi sto ria, geo gra fia; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 fi lo lo gia pol ska III pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – ję zyk pol ski oraz dwa 
przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, hi sto ria mu zy ki, hi -
sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na) 

 fi lo lo gia pol ska IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li -
mi tu miejsc) 

 fi lo lo gia pol ska III pro fil prak tycz ny (P lub R – ję zyk pol ski oraz dwa przed -
mio ty spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu -
zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na); uwa -
ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 

 fi lo lo gia pol ska ja ko ob ca III (roz mo wa kom pe ten cyj na pro wa dzo na w ję -
zy ku pol skim, któ rej ce lem jest zwe ry fi ko wa nie umię jęt no ści ję zy ko wych kan dy -
da ta w za kre sie ję zy ka pol skie go na po zio mie A2, umoż li wia ją cym efek tyw ne stu -
dio wa nie na kie run ku fi lo lo gia pol ska ja ko ob ca) 

 fi lo lo gia ro mań ska III (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk fran cu ski R lub in ny ję zyk 
ob cy no wo żyt ny R) 

 fi lo lo gia ru muń ska I (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk ob cy no wo żyt ny R) 
 fi lo lo gia skan dy naw ska III spe cjal ność: fi lo lo gia nor we ska (ję zyk pol ski P 

lub R, ję zyk ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /R/ spo śród: fi lo zo fia, geo gra -
fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS) 

 fi lo lo gia skan dy naw ska III spe cjal ność: fi lo lo gia szwedz ka (ję zyk pol ski P 
lub R, ję zyk ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /R/ spo śród: fi lo zo fia, geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
WOS) 

 fi lo lo gia wło ska III (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk wło ski R lub in ny ję zyk ob cy 
no wo żyt ny R) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia ro syj ska – gru pa 
bez zna jo mo ści ję zy ka ro syj skie go (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia ro syj ska – gru pa 
ze zna jo mo ścią ję zy ka ro syj skie go (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga na zna jo mość ję zy ka ro syj skie go na po zio mie 
śred nio za awan so wa nym /B1/) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia ro syj ska z fi lo lo -
gią an giel ską (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk an giel ski R) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia ro syj ska z fi lo lo -
gią ukra iń ską (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia ro syj ska z lin gwi -
sty ką sto so wa ną (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: od kan -
dy da tów wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go na po zio mie śred -
nio za awan so wa nym /B1/) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia ukra iń ska (P lub 
R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia ukra iń ska z fi lo -
lo gią an giel ską (ję zyk pol ski P lub R, ję zyk an giel ski R) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska IzIIz spe cjal ność: fi lo lo gia ro syj ska – gru -
pa ze zna jo mo ścią ję zy ka ro syj skie go (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny; uwa ga: od kan dy da tów wy ma ga na zna jo mość ję zy ka ro syj skie go na po zio -
mie śred nio za awan so wa nym /B1/) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska IzIIz spe cjal ność: fi lo lo gia ro syj ska – gru -
pa bez zna jo mo ści ję zy ka ro syj skie go (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 fi lo lo gia wschod nio sło wiań ska III spe cjal ność: fi lo lo gia bia ło ru ska (P lub 
R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gie re gio nów III spe cjal ność: fi lo lo gia no wo grec ka (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk mniej -
szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 fi lo lo gie re gio nów III spe cjal ność: in do lo gia (ję zyk ob cy no wo żyt ny R oraz 
je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk mniej szo ści na ro do -
wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub ję -
zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 fi lo lo gie re gio nów III spe cjal ność: fi lo lo gia wę gier ska (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk mniej -
szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 fi lo lo gie re gio nów III spe cjal ność: fi lo lo gia in do ne zyj sko -ma laj ska (ję zyk 
ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję -
zyk mniej szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go lub ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym); 
  

 fi lo lo gie re gio nów III spe cjal ność: lin gwi sty ka kul tu ro wa – re gion eu ro -
pej ski: bał tyc ki (ję zyk ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, ję zyk mniej szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga -
na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred -
nio za awan so wa nym);   

 fi lo lo gie re gio nów III spe cjal ność: fi lo lo gia fiń ska (ję zyk ob cy no wo żyt ny R 
oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk mniej szo ści na -
ro do wej, ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub 
ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym) 

 fi lo zo fia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia, WOS, ma te ma ty ka, wie dza o tań -
cu, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka) 

 fi lo zo fia III spe cjal ność: ko mu ni ka cja spo łecz na (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, fi lo -
zo fia, WOS, ma te ma ty ka, wie dza o tań cu, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, bio lo gia, 
che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka) 

 fi zy ka III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, in for ma ty ka, che mia) 

 fi zy ka III spe cjal ność: na ucza nie fi zy ki i che mii (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia 
lub fi zy ka, in for ma ty ka, che mia) 

 fi zy ka me dycz na III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty -
ka, che mia, bio lo gia) 

 geo de zja i kar to gra fia I, Iz (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub 
fi zy ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzą ce do uzy ska -
nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra 

 geo gra fia III (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, WOS, in for ma ty ka) 

 geo gra fia III spe cjal no ści: eko lo gia mia sta; hy dro lo gia, me te oro lo gia i kli -
ma to lo gia; geo ana li za spo łecz no -eko no micz na, geo -gra fi ka (P lub R – ję zyk 
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ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, 
fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, WOS, in for ma ty ka) 

 geo gra fia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy peł nie nia li mi tu 
miejsc) 

 geo in for ma cja III (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, WOS, in -
for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzą ce do uzy ska nia ty tu łu za wo -
do we go in ży nie ra 

 geo lo gia III stu dia in ży nier skie (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub fi zy -
ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzą ce do uzy ska nia ty -
tu łu za wo do we go in ży nie ra 

 geo lo gia III stu dia li cen cjac kie (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub fi zy -
ka, WOS, in for ma ty ka) 

 go spo dar ka i eko no mia w dzie jach I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne) 

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia li cen cjac kie (P lub R – ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka 
i astro no mia lub fi zy ka, WOS, in for ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia in ży nier skie (P lub R – ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka 
i astro no mia lub fi zy ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa -
dzą ce do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra 

 go spo dar ka prze strzen na IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
do wy peł nie nia li mi tu miejsc); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzą ce do uzy ska -
nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra 

 go spo dar ka wod na I (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub fi zy -
ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: Nad no tec ki In sty tut UAM w Pi le 

 gro znaw stwo I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS) 

 he bra isty ka III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 hi sto ria III spe cjal no ści /wy bór po I se me strze/: ar chi wi sty ka i za rzą dza -

nie do ku men ta cją, na uczy ciel ska, hi sto ria woj sko wo ści, me die wi sty ka, po li -
ty ka i me dia w dzie jach (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny 
przed miot in ny niż wska za ne) 

 hi sto ria sztu ki III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, 
ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, 
WOS, wie dza o tań cu) 

 hu ma ni sty ka w szko le – po lo ni stycz no -hi sto rycz ne stu dia na uczy ciel -
skie III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny 
niż wska za ne) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); uwa ga: Wy dział Pe da -
go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 

 in for ma ty ka III, IzIIz stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ma te ma ty ka R 
oraz je den przed miot /R/ spo śród: in for ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia lub 
fi zy ka) 

 ja po ni sty ka III, IwII (ję zyk pol ski R, ję zyk ob cy no wo żyt ny R oraz je den 
przed miot /P lub R/ spo śród: ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo -
ści na ro do wej, ję zyk re gio nal ny – ję zyk ka szub ski, hi sto ria, geo gra fia, fi lo zo fia, 
WOS, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki) 

 ję zy ko znaw stwo i za rzą dza nie in for ma cją III (ję zyk an giel ski R, ję zyk 
nie miec ki R oraz je den przed miot /R/ pi sem ny spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny /in ny niż an giel ski i nie miec ki/, ję zyk mniej szo ści na ro do wej, hi sto ria, 
geo gra fia; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub ję zy ka nie -
miec kie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym); uwa ga: wy ma ga na jest zna -

jo mość ję zy ka an giel skie go lub ję zy ka nie miec kie go na po zio mie śred nio za -
awan so wa nym 

 kie ru nek praw no -eko no micz ny III (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny 
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: kie ru nek stu diów 
pro wa dzo ny wspól nie przez Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu i Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu 

 ko gni ty wi sty ka III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra 
an tycz na, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski) 

 ko mu ni ka cja eu ro pej ska III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, WOS, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, geo -
gra fia, bio lo gia); uwa ga: In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej w Gnieź nie 

 kul tu ro znaw stwo III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, WOS, 
geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tań cu) 

 Li be ral Arts and Scien ces I stu dia w ję zy ku pol skim (P lub R – ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne; roz mo wa kom pe -
ten cyj na na je den z dwóch zgło szo nych przez kan dy da ta te ma tów) 

 Li be ral Arts and Scien ces Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (P lub R – ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne; roz mo wa 
kom pe ten cyj na na je den z dwóch zgło szo nych przez kan dy da ta te ma tów; wy ma -
ga na jest zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie A2) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III spe cjal ność: lin gwi sty ka kom pu te ro wa (ję zyk 
ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk 
mniej szo ści na ro do wej, ma te ma ty ka; wy ma ga na jest zna jo mość an giel skie go 
na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III ję zyk an giel ski z nie miec kim od pod staw (P lub 
R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka 
an giel skie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III ję zyk nie miec ki z an giel skim (P lub R – ję zyk pol ski, 
je den przed miot spo śród: ję zyk nie miec ki, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż j. nie miec -
ki; uwa ga: wy ma ga na jest zna jo mość ję zy ka nie miec kie go i an giel skie go na po zio mie 
śred nio za awan so wa nym /B1/) 

 lin gwi sty ka sto so wa na IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim i nie miec kim; spe -
cjal ność: Ap plied Lin gu istics and In ter cul tu ral Com mu ni ca tion /ję zyk an giel ski 
z nie miec kim od pod staw/ (ję zyk an giel ski R oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż an giel ski, ma te ma ty ka; wy ma -
ga na jest zna jo mość an giel skie go na po zio mie śred nio za awan so wa nym /B1/) 

 ma te ma ty ka III (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ma te ma ty ka IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi -

tu miejsc) 
 Mię dzy ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne i Spo łecz ne 

/MISHiS/ III (1. roz mo wa kom pe ten cyj na na je den z dwóch zgło szo nych przez 
kan dy da ta te ma tów z za kre su wie dzy hu ma ni stycz nej; 2. ję zyk pol ski R, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny P lub R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: hi sto ria, hi sto ria 
sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an -
tycz na, WOS, fi lo zo fia); uwa ga: wy kaz kie run ków i spe cjal no ści, na któ re przyj -
mo wa ni są kan dy da ci w try bie MISHiS do stęp ny na Uczel ni; uwa ga: stu dia 
pierw sze go stop nia lub jed no li te stu dia ma gi ster skie w za leż no ści od wy bra -
ne go kie run ku wio dą ce go 

 mu zy ko lo gia III (P lub R – ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: hi sto -
ria mu zy ki, hi sto ria, ma te ma ty ka) 

 na ucza nie bio lo gii i przy ro dy III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi -
zy ka i astro no mia lub fi zy ka) 

 na ucza nie ma te ma ty ki i in for ma ty ki III (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka) 
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 ochro na dóbr kul tu ry III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); uwa ga: Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty -
stycz ny w Ka li szu 

 ochro na śro do wi ska III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro -
no mia lub fi zy ka) 

 pe da go gi ka III spe cjal no ści: do radz two za wo do we i per so nal ne, pe da go -
gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza, pe da go gi ka śro do wi sko wa i ani ma cja spo -
łecz no ści lo kal nych, so cjo te ra pia i pro mo cja zdro wia, re so cja li za cja, edu ka -
cja me dial na i za ję cia kom pu te ro we (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, WOS, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria mu zy -
ki, hi sto ria sztu ki, wie dza o tań cu) 

 pe da go gi ka IzIIz spe cjal no ści: do radz two za wo do we i per so nal ne, edu ka cja 
me dial na i za je cia kom pu te ro we, re so cja li za cja, pe da go gi ka śro do wi sko wa i ani -
ma cja spo łecz no ści lo kal nych, pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza, so cjo te -
ra pia i pro mo cja zdro wia (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi -
tu miejsc) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, hi sto ria, ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka, WOS, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria 
mu zy ki, hi sto ria sztu ki, wie dza o tań cu) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); uwa ga: Wy dział Pe -
da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz, (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów – do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz (P lub R – ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne); uwa ga: Wy dział 
Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu 

 pe da go gi ka spe cjal na M spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: te ra pia pe da go -
gicz na dzie ci i mło dzie ży z trud no ścia mi w funk cjo no wa niu psy cho spo łecz -
nym, edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną (P lub 
R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, 
hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy -
ka, geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, wie dza o tań cu) 

 pe da go gi ka spe cjal na M dla kan dy da tów na spe cjal ność lo go pe dia (spraw dzian 
pre dys po zy cji ję zy ko wych ma ją cy na ce lu wy klu cze nie za bu rzeń mo wy; uwa ga: nie -
za li cze nie spraw dzia nu eli mi nu je kan dy da ta z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne -
go; P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, wie dza o tań cu) 

 pe da go gi ka spe cjal na Mz spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: te ra pia pe da go -
gicz na dzie ci i mło dzie ży z trud no ścia mi w funk cjo no wa niu psy cho spo łecz -
nym, edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 

 po li to lo gia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol ny przed miot in ny niż wska za ne) 

 po li to lo gia IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi tu 
miejsc) 

 po lo ni stycz no -fi lo zo ficz ne stu dia na uczy ciel skie III (P lub R – ję zyk pol -
ski oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, fi lo zo fia, WOS, hi sto ria, 
hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki 
i kul tu ra an tycz na) 

 pra ca so cjal na III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty -
ka, hi sto ria sztu ki, bio lo gia) 

 pra wo M (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS) 

 pra wo M (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy peł nie nia li mi tu miejsc); 
uwa ga: wy ma ga ne jest po sia da nie za świad cze nia o wpi sa niu na kie ru nek Ma -
gi ster des Rechts na EU Via dri na; stu dia pro wa dzo ne wspól nie przez Uni -
wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu oraz Uni wer sy tet Eu ro pej -
ski Via dri na we Frank fur cie nad Od rą w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach 

 pra wo Mz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 
 pra wo eu ro pej skie III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski oraz je den przed -

miot spo śród: ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka) 
 pro jek to wa nie kul tu ry I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 

je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, WOS, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, geo gra -
fia, bio lo gia); uwa ga: In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej w Gnieź nie 

 psy cho lo gia M (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, hi sto ria, ma te ma -
ty ka, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski) 

 psy cho lo gia Mz (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, hi sto ria, ma te ma -
ty ka, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski) 

 re ży se ria dźwię ku I, Iz (spraw dzian prak tycz ny: test mu zycz ny – oce -
na wraż li wo ści mu zycz nej /po czu cie ryt mu, wy so ko ści, gło śno ści itp./, osłu cha -
nie z mu zy ką kla sycz ną i po pu lar ną /roz ryw ko wą/; wy ma ga na umie jęt ność gło -
so we go od two rze nia frag men tu pro stej me lo dii; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik te stu 
mu zycz ne go eli mi nu je z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; P lub R – ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro -
no mia lub fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia) 

 si no lo gia III (ję zyk pol ski R, ję zyk ob cy no wo żyt ny R oraz je den przed miot /P 
lub R/ spo śród: ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo ści na ro do wej, ję -
zyk re gio nal ny – ję zyk ka szub ski, hi sto ria, geo gra fia, fi lo zo fia, WOS, hi sto ria sztu -
ki, hi sto ria mu zy ki) 

 so cjo lo gia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, hi -
sto ria sztu ki, bio lo gia) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol ny przed miot in ny niż 
wska za ne) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (P lub R – ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, 
do wol ny przed miot in ny niż wska za ne) 

 stu dia ni der lan dy stycz ne III (ję zyk pol ski P lub R oraz ję zyk an giel ski R lub 
ję zyk nie miec ki R) 

 stu dia o Pol sce I (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł nie nia li mi tu 
miejsc; wy ma ga na zna jo mość ję zy ka pol skie go na po zio mie A1); uwa ga: stu dia 
pro wa dzo ne wspól nie przez Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu i Uni wer sy tet Eu ro pej ski Via dri na we Frank fur cie nad Od rą w Col le gium 
Po lo ni cum w Słu bi cach 

 stu dia sla wi stycz ne III spe cjal no ści: stu dia buł ga ry stycz ne, stu dia kro aty -
stycz ne, stu dia ser bi stycz ne, stu dia bo he mi stycz ne (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny) 

 stu dia śród ziem no mor skie III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki 
i kul tu ra an tycz na, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki) 

 tech no lo gie in for ma tycz ne I (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka 
oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, ma te ma ty ka); uwa ga: Nad no tec ki 
In sty tut UAM w Pi le; uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzą ce do uzy ska nia ty -
tu łu za wo do we go in ży nie ra  
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 tech no lo gie kom pu te ro we I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia lub fi zy ka, in for -
ma ty ka, che mia); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa dzą ce do uzy ska nia ty tu łu za -
wo do we go in ży nie ra 

 teo lo gia M spe cjal ność: ka płań ska (ję zyk pol ski P lub R; eg za min ust ny: wy po -
wiedź na wy lo so wa ny te mat z re li gii /pro gram szko ły po nad gim na zjal nej/, roz mo -
wa na te mat zna jo mo ści jed ne go z do ku men tów wska za nych przez ko mi sję /wy -
kaz do stęp ny na Uczel ni/, zna jo mo ści wy da rzeń z ostat nie go ro ku z ży cia Ko ścio ła 
Po wszech ne go i w Pol sce, za gad nień do ty czą cych ru chu eku me nicz ne go, an ga żo -
wa nia się w dzia łal ność apo stol ską Ko ścio ła przez kan dy da ta); uwa ga: ko niecz -
nym wa run kiem przy ję cia na stu dia jest po zy tyw na opi nia co do przy ję cia 
kan dy da ta przez jed no z se mi na riów du chow nych funk cjo nu ją cych w ra mach 
Wy dzia łu 

 teo lo gia M spe cjal ność: ka te che tycz no -pa sto ral na (ję zyk pol ski P lub R; eg -
za min ust ny: wy po wiedź na wy lo so wa ny te mat z re li gii /pro gram szko ły po nad -
gim na zjal nej/, roz mo wa na te mat zna jo mo ści jed ne go z do ku men tów wska za -
nych przez ko mi sję /wy kaz do stęp ny na Uczel ni/, zna jo mo ści wy da rzeń 
z ostat nie go ro ku z ży cia Ko ścio ła Po wszech ne go i w Pol sce, za gad nień do ty czą -
cych ru chu eku me nicz ne go, an ga żo wa nia się w dzia łal ność apo stol ską Ko ścio ła 
przez kan dy da ta) 

 teo lo gia Mz spe cjal ność: ka te che tycz no -pa sto ral na (ję zyk pol ski P lub R; eg -
za min ust ny: wy po wiedź na wy lo so wa ny te mat z re li gii /pro gram szko ły po nad -
gim na zjal nej/, roz mo wa na te mat zna jo mo ści jed ne go z do ku men tów wska za -
nych przez ko mi sję /wy kaz do stęp ny na Uczel ni/, zna jo mo ści wy da rzeń 
z ostat nie go ro ku z ży cia Ko ścio ła Po wszech ne go i w Pol sce, za gad nień do ty czą -
cych ru chu eku me nicz ne go, an ga żo wa nia się w dzia łal ność apo stol ską Ko ścio ła 
przez kan dy da ta) 

 tur ko lo gia III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 tu ry sty ka i re kre acja III (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

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

 tu ry sty ka i re kre acja IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy peł -
nie nia li mi tu miejsc) 

 wie dza o te atrze I (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu -
ki, wie dza o tań cu, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an -
tycz na) 

 wscho do znaw stwo III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ro syj ski lub in ny ję zyk 
ob cy no wo żyt ny /wyż sze prze licz ni ki dla ję zy ka ro syj skie go/ oraz je den do wol ny 
przed miot in ny niż wska za ne) 

 za rzą dza nie i pra wo w biz ne sie III (P lub R – ję zyk an giel ski oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie i pra wo w biz ne sie IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów – do wy peł nie nia li mi tu miejsc) 

 za rzą dza nie pań stwem III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, do wol ny przed miot in ny niż wska -
za ne) 

 za rzą dza nie pań stwem IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów do wy -
peł nie nia li mi tu miejsc) 

 za rzą dza nie śro do wi skiem III (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia lub fi zy -
ka, WOS, in for ma ty ka) 

 zin te gro wa ne pla no wa nie roz wo ju I, Iz, (P lub R – ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka 
i astro no mia lub fi zy ka, WOS, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia 3,5-let nie pro wa -
dzą ce do uzy ska nia ty tu łu za wo do we go in ży nie ra 
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 ad mi ni stra cja III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: hi sto ria; przed mio ty 

do dat ko we – je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, WOS, geo gra fia; kry te rium 
do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 agro le śnic two I (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty ka; przed miot do dat ko wy 
– je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka; kry te -
rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ar che olo gia III (przed miot obo wiąz ko wy: ję zyk pol ski; przed miot do dat ko wy 
– je den przed miot spo śród: hi sto ria, geo gra fia; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy 
no wo żyt ny) 

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, fi zy ka; przed mio ty do dat -
ko we: ję zyk ob cy; kry te rium do dat ko we; oce na zło żo nych prac; uwa ga: kan dy -
dat po wi nien dys po no wać umie jęt no ścia mi pla stycz ny mi oce nio ny mi na pod -
sta wie dzie się ciu ry sun ków for ma tu A -3, wy ko na nych do wol ną tech ni ką, 
przed sta wia ją cych: kra jo braz otwar ty, sta rą i no wą ar chi tek tu rę oraz wnę trza 
par ków i ogro dów /w do wol nej pro por cji/; ry sun ki na le ży zło żyć w tecz ce for -
ma tu A -3) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: 
ję zyk pol ski; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bio lo gia III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, che mia, geo gra fia, fi zy ka; przed mio ty do dat ko we: ma te ma ty ka lub 
ję zyk ob cy; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 bio tech no lo gia III (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia lub che mia i/lub wy -
ni ki eg za mi nu lub eg za mi nów po twier dza ją cych kwa li fi ka cje w za wo dzie lub eg -
za mi nów za wo do wych tech nik ana li tyk; przed miot do dat ko wy: ma te ma ty ka i/lub 
wy ni ki eg za mi nu lub eg za mi nów po twier dza ją cych kwa li fi ka cje w za wo dzie lub 
eg za mi nów za wo do wych tech nik ana li tyk; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy i/lub 
wy ni ki eg za mi nu lub eg za mi nów po twier dza ją cych kwa li fi ka cje w za wo dzie lub 
eg za mi nów za wo do wych tech nik ana li tyk) 

 die te ty ka III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, ma te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo -
śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka 
ja ko przed miot do dat ko wy mo że być bra na pod uwa gę w po ste po wa niu re kru -
ta cyj nym tyl ko w przy pad ku, gdy bio lo gia jest przed mio tem obo wiąz ko wym; 
kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (przed mio ty obo wiąz ko we: 
ję zyk pol ski; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: WOS, hi sto -
ria, geo gra fia; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (przed miot obo -
wiąz ko wy – je den przed miot wska za ny przez kan dy da ta zda wa ny na po zio mie 
pod sta wo wym z czę ści pi sem nej; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny; 
spraw dzian prak tycz ny: dys po zy cje słu cho we, gło so we, ma nu al ne, gra na in stru -
men cie) 
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 eko no mia III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty ka; przed mio ty do -
dat ko we – je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, ję zyk 
ob cy; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 elek tro ra dio lo gia I (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia; przed mio ty do dat ko we 
– je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka; kry te -
rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk an giel -
ski; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia ger mań ska III stu dia dla osób z za awan so wa ną zna jo mo ścią ję -
zy ka nie miec kie go (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk nie miec ki P lub R; przed miot 
do dat ko wy: dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny R; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia ger mań ska III stu dia dla osób bez zna jo mo ści ję zy ka nie miec -
kie go (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny P lub R; przed miot do -
dat ko wy: dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny R; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 fi lo lo gia pol ska III (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed mio ty do -
dat ko we: hi sto ria; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia ro syj ska III (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny; przed -
miot do dat ko wy: ję zyk pol ski; kry te rium do dat ko we: dru gi ję zyk ob cy) 

 fi lo zo fia III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – wy ni ki z przed mio -
tów obo wiąz ko wych; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy) 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te -
ma ty ka; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, in for ma ty ka, ję zyk ob cy; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 fi zjo te ra pia M, Mn (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia; przed mio ty do dat -
ko we – je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka z astro no mią, ma te -
ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 gra fi ka M (eg za min prak tycz ny: ry su nek /stu dium po sta ci/, za da nie kom po zy -
cyj no -pro jek to we oraz do wy bo ru: ma lar stwo /stu dium mar twej na tu ry/ lub rzeź -
ba /stu dium gło wy/; pod sta wą przy stą pie nia do po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go 
jest po sia da nie świa dec twa doj rza ło ści; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy) 

 hi sto ria III (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed miot do dat ko wy – je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob -
cy no wo żyt ny) 

 in for ma ty ka III stu dia in ży nier skie (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty -
ka; przed mio ty do dat ko we: in for ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk an giel ski) 

 in for ma ty ka i eko no me tria I stu dia in ży nier skie (przed mio ty obo wiąz ko we: 
ma te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: in for ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 in stru men ta li sty ka III spe cjal no ści: gra na for te pia nie, gra na or ga nach, gra 
na akor de onie, gra na gi ta rze (przed miot obo wiąz ko wy: je den przed miot z naj wyż -
szą punk ta cją na poz. pod sta wo wym /pi sem ny/ z wy ka zu obo wiąz ko wych przed mio -
tów ma tu ral nych; spraw dzian prak tycz ny: gra na in stru men cie, dys po zy cje słu cho we, 
czy ta nie nut a’vi sta, eg za min klau zu ro wy: przy go to wa nie utwo ru mu zycz ne go, roz -
mo wa kwa li fi ka cyj na – spraw dzian wie dzy ogól nej oraz wie dzy o mu zy ce ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem za gad nień do ty czą cych wy bra nej spe cjal no ści; kry te rium do dat -
ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa III stu dia in ży nier skie (przed mio ty obo wiąz ko we: 
ma te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: fi zy ka lub che mia; kry te rium do dat ko we: 
ję zyk ob cy) 

 jazz i mu zy ka roz ryw ko wa III spe cjal ność: wy ko naw stwo in stru men tal -
ne /trąb ka, sak so fon, flet, pu zon, skrzyp ce, gi ta ra, gi ta ra ba so wa, kon tra bas, 
for te pian, per ku sja/ (spraw dzian prak tycz ny: dys po zy cje słu cho we, eg za min z in -
stru men tu /szcze gó ło we in for ma cje na Uczel ni/, roz mo wa kwa li fi ka cyj na z wie dzy 
ogól nej z za kre su mu zy ki, w tym mu zy ki jaz zo wej i roz ryw ko wej; kry te rium do -
dat ko we: licz ba punk tów uzy ska na z eg za mi nu spe cjal no ścio we go) 

 jazz i mu zy ka roz ryw ko wa III spe cjal ność: wy ko naw stwo wo kal ne 
(spraw dzian prak tycz ny: dys po zy cje słu cho we, eg za min wo kal ny /szcze gó ło we in -
for ma cje na Uczel ni/, roz mo wa kwa li fi ka cyj na z wie dzy ogól nej z za kre su mu zy -
ki, w tym mu zy ki jaz zo wej i roz ryw ko wej; kry te rium do dat ko we: licz ba punk tów 
uzy ska na z eg za mi nu spe cjal no ścio we go) 

 kie ru nek le kar ski M, Mn (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia R; przed mio ty 
do dat ko we: che mia R lub fi zy ka/fi zy ka z astro no mią R lub ma te ma ty ka R; kry -
te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (przed mio ty obo wiąz ko we: 
bio lo gia R; przed mio ty do dat ko we: che mia R lub fi zy ka/fi zy ka z astro no mią R lub 
ma te ma ty ka R; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny; wy ma ga na udo ku -
men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie mi ni mum B2; roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim ma ją ca na ce lu spraw dze nie zna jo mo ści spe -
cja li stycz ne go słow nic twa z za kre su przed mio tów bra nych pod uwa gę w po ste -
po wa niu re kru ta cyj nym i ele men tar ne go słow nic twa me dycz ne go oraz oce nę mo -
ty wa cji do stu dio wa nia me dy cy ny); uwa ga: stu dia od płat ne 

 ko mu ni ka cja mię dzy kul tu ro wa III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści 
– przed mio ty obo wiąz ko we /część pi sem na P i R/; kry te rium do dat ko we: ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 kul tu ro znaw stwo III (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed miot do -
dat ko wy – je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia; kry te rium do dat -
ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III (przed miot obo wiąz ko wy: ję zyk an giel ski; przed -
miot do dat ko wy: ję zyk nie miec ki; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski; uwa ga: 
szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce za sad re kru ta cji i in nych moż li wo ści kwa li fi -
ka cji do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej) 

 lo gi sty ka w sek to rze rol no -spo żyw czym III (przed mio ty obo wiąz ko we 
– je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy; przed mio ty do -
dat ko we – je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, geo gra fia; kry te rium do dat -
ko we: przed miot wska za ny przez kan dy da ta) 

 ma te ma ty ka III (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty ka; kry te rium do dat -
ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 me cha tro ni ka III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ma te ma ty ka; 
przed mio ty do dat ko we: in for ma ty ka lub fi zy ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 mu ze olo gia III (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed miot do dat ko -
wy: hi sto ria lub hi sto ria sztu ki; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 na uki o ro dzi nie I (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed mio ty do dat -
ko we: ję zyk ob cy; kry te rium do dat ko we: ma te ma ty ka) 

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią lub fi -
zy ka; przed mio ty do dat ko we – je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, 
che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS; kry te rium do dat ko we: in ny 
nie uwzględ nio ny przed miot zda wa ny na eg za mi nie ma tu ral nym) 

 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III, InIIn 
(przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, che -
mia, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią lub fi zy ka; przed mio ty do dat ko we: ję -
zyk pol ski; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 opty ka oku la ro wa I (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka; przed mio ty do dat ko we: che mia; kry te rium do dat ko -
we: ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uzy ska nia zgo -
dy MEiN na uru cho mie nie kie run ku 

 pe da go gi ka III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed -
mio ty do dat ko we: ję zyk ob cy; kry te rium do dat ko we: ma te ma ty ka) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (przed mio ty obo -
wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed mio ty do dat ko we: ję zyk ob cy; kry te rium do dat -
ko we: ma te ma ty ka) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed mio -
ty do dat ko we: ję zyk ob cy; kry te rium do dat ko we: ma te ma ty ka) 

 pie lę gniar stwo III (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia; przed mio ty do dat ko -
we – je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka, 
geo gra fia; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 po li to lo gia III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski; przed miot 
do dat ko wy – je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty -
ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
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 po lo ni sty ka sto so wa na I (przed miot obo wiąz ko wy: ję zyk pol ski; przed miot 
do dat ko wy – je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia; kry te rium do -
dat ko we: ję zyk an giel ski) 

 po łoż nic two III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia; przed mio ty 
do dat ko we – je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka z astro no mią, ma -
te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia I stop -
nia nie sta cjo nar ne tzw. stu dia po mo sto we – ścież ka B 

 pra ca so cjal na III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny; przed miot do dat ko wy: WOS; kry te rium do dat ko we: bio lo gia) 

 pra wo M, Mn (przed mio ty obo wiąz ko we: hi sto ria lub WOS; przed mio ty do -
dat ko we: ję zyk pol ski; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ra tow nic two me dycz ne I, In (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia lub ma -
te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: che mia lub fi zy ka/fi zy ka z astro no mią lub 
ma te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 rol nic two III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, geo gra fia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią lub fi zy ka; 
przed mio ty do dat ko we: ję zyk pol ski; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 so cjo lo gia III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny; przed miot do dat ko wy: WOS; kry te rium do dat ko we: hi sto ria) 

 sys te my dia gno stycz ne w me dy cy nie I stu dia in ży nier skie (przed mio ty obo -
wiąz ko we – je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia; przed mio ty 
do dat ko we: che mia; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 sztu ki wi zu al ne III (pod sta wą przy stą pie nia do po stę po wa nia kwa li fi ka cyj -
ne go jest po sia da nie świa dec twa ma tu ral ne go lub in ne go do ku men tu upraw nia -
ją ce go do pod ję cia stu diów I stop nia; eg za min prak tycz ny: ry su nek /stu dium po -
sta ci/ oraz ma lar stwo /stu dium mar twej na tu ry/ al bo rzeź ba /stu dium gło wy/, 
za da nie kom po zy cyj no -pro jek to we; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn stu dia in ży -
nier skie (przed mio ty obo wiąz ko we – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią lub fi zy ka; przed mio ty do dat ko we: ję -
zyk ob cy lub wy ni ki eg za mi nu lub eg za mi nów po twier dza ją cych kwa li fi ka cje 
w za wo dzie lub eg za mi nów za wo do wych; kry te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 tu ry sty ka hi sto rycz na i kul tu ro wa III (przed mio ty obo wiąz ko we: ję zyk pol -
ski; przed miot do dat ko wy – je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia; kry -
te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn (kon kurs świa dectw – przed mio ty obo -
wiąz ko we; kry te rium do dat ko we: geo gra fia; w pro ce sie re kru ta cji kan dy dat mo -
że uzy skać do dat ko we punk ty po przed ło że niu udo ku men to wa nych osią gnięć) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn (kon kurs świa dectw – wy ni ki z przed -
mio tów obo wiąz ko wych z pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go; kry te rium do dat -
ko we: bio lo gia; eg za min wstęp ny spraw dza ją cy spraw ność fi zycz ną / w pro ce -
sie re kru ta cji kan dy dat mo że uzy skać do dat ko we punk ty po przed ło że niu 
udo ku men to wa nych osią gnięć; in for ma cje do ty czą ce za sad re kru ta cji i in nych 
moż li wo ści kwa li fi ka cji do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej) 

 zdro wie pu blicz ne III, InIIn (przed mio ty obo wiąz ko we: bio lo gia lub ma -
te ma ty ka; przed mio ty do dat ko we: che mia lub fi zy ka/fi zy ka z astro no mią lub ma -
te ma ty ka; kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: ma te ma ty ka ja ko 
przed miot do dat ko wy mo że być bra na pod uwa gę w po ste po wa niu re kru ta cyj nym 
tyl ko w przy pad ku kie dy bio lo gia jest przed mio tem obo wiąz ko wym) 

 

 

Uni wer sy tet Szcze ciń ski 
 

Sek cja ds. Re kru ta cji 
70-453 Szcze cin, al. Pa pie ża Ja na Paw ła II 22a 
tel. 91 444 10 31, 91 444 10 29, 91 444 12 21 
www.kan dy da ci.usz.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@usz.edu.pl 

 
Wy dział Eko no mii, Fi nan sów i Za rzą dza nia 
 bran ding miast i re gio nów III, InIIn spe cjal no ści: kre owa nie ma -

rek lo kal nych; pro mo cja miast i re gio nów (1. je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, geo gra fia, WOS, hi sto ria; 2. je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che mia, fi lo zo fia) 

 eco no mics and IT ap pli ca tions Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (1. je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. ję zyk an giel ski; 3. 
je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka, bio lo gia, che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 eko no mia III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk go spo dar czy; eko no mia me -
ne dżer ska (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, 
WOS; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, bio lo gia, che mia, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny) 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn spe cjal no ści: do radz two fi nan so -
we i ban ko wość; fi nan se przed się bior stwa i po dat ki; ra chun ko wość i spra -
woz daw czość fi nan so wa (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, WOS; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che mia, bio -
lo gia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi I (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS; 3. je den przed miot 
spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 go spo dar ka prze strzen na I (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo -
gra fia, in for ma ty ka, hi sto ria, bio lo gia; 3. je den przed miot spo śród: che mia, fi lo -
zo fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk biz ne -
so wy IT; ana li tyk da nych – da ta scien ce (1. je den przed miot spo śród: in for -
ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka; 2. ję zyk an giel ski; 3. je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, bio lo -
gia, che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in for ma ty ka w biz ne sie III spe cjal no ści: In ter net i me dia spo łecz no ścio -
we w biz ne sie; pro gra mo wa nie apli ka cji biz ne so wych (1. je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka; 2. ję zyk an giel ski; 3. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, 
bio lo gia, che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in no wa cyj na go spo dar ka miej ska III (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na -
ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, ję zyk li tew ski, ję zyk ukra iń ski; 2 je den przed miot spo śród: 
ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej -
szo ści na ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, ję zyk li tew ski, ję zyk ukra iń ski; 3. WOS, hi sto ria 
sztu ki, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, bio lo gia) 

 kie ru nek eko no micz no -praw ny III spe cjal no ści: sek tor pry wat ny; sek -
tor pu blicz ny (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski lub ję zyk mniej szo ści na -
ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, ję zyk li tew ski, ję zyk ukra iń ski; 2. je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, WOS, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 lo gi sty ka III, InIIn spe cjal no ści: lo gi sty ka w biz ne sie; pro jek to wa nie 
i eks plo ata cja sys te mów ma ga zy no wych; trans port mię dzy na ro do wy  
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(1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. ję zyk 
ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for -
ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che mia, bio lo gia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 lo gi sty ka IIIn, InIIn stu dia in ży nier skie; spe cjal no ści: in ży nie ria sys -
te mów ener ge tycz nych; in ży nie ria sys te mów lo gi stycz nych; in ży nie ria 
trans por tu lą do we go (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te -
ma ty ka, WOS; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che mia, bio lo gia, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 przed się bior czość i in we sty cje I spe cjal no ści: in no wa cje w przed się bior -
stwie; in we sty cje w przed się bior stwie (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, 
hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, bio lo gia, 
che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn spe cjal no ści: in struk tor re kre acji ru -
cho wej; me ne dżer tu ry sty ki; or ga ni za tor even tów spor to wych i tu ry stycz -
nych; or ga ni za tor tu ry sty ki i po dró ży (1. je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, ję zyk pol ski, WOS, hi sto ria; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, bio lo gia; 3. je den przed miot 
spo śród: che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny) 

 za rzą dza nie III, InIIn (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, 
WOS, ma te ma ty ka; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, bio lo gia, che -
mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Hu ma ni stycz ny 
 ar che olo gia III (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, 

geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. ję zyk pol ski) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III spe cjal no ści: dzien ni kar -
stwo in ter ne to we; kry ty ka i pu bli cy sty ka kul tu ral na; mo de lo wa nie ko mu ni -
ka cji; pu blic re la tions, sztu ka re por ta żu (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo -
żyt ny; 3. hi sto ria lub WOS) 

 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn spe cjal no ści: kształ ce nie trans la tor skie, 
na uczy ciel ska (1. ję zyk an giel ski; 2. ję zyk pol ski; 3. je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS) 

 fi lo lo gia ger mań ska III, InIIn spe cjal no ści: ję zyk nie miec ki w go spo -
dar ce i biz ne sie; kształ ce nie trans la tor skie; kształ ce nia na uczy ciel skie /tyl -
ko sta cjo nar ne/ (1. ję zyk nie miec ki; 2. ję zyk pol ski; 3. przed miot do wol ny) 

 fi lo lo gia ger mań ska z do dat ko wym ję zy kiem ob cym I spe cjal no ści: ję -
zyk an giel ski z ele men ta mi wie dzy o kra jach an glo ję zycz nych; ję zyk chiń ski 
z ele men ta mi wie dzy o Chi nach; ję zyk fran cu ski z ele men ta mi wie dzy o Fran -
cji; ję zyk hisz pań ski z ele men ta mi wie dzy o Hisz pa nii; ję zyk ro syj ski z ele -
men ta mi wie dzy o Ro sji; ję zyk szwedz ki z ele men ta mi wie dzy o Szwe cji; ję -
zyk wło ski z ele men ta mi wie dzy o Wło szech (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. ję zyk 
pol ski; 3. przed miot do wol ny); uwa ga: stu dia są re ali zo wa ne w sys te mie za jęć 
po po łu dnio wych 

 fi lo lo gia hisz pań ska I spe cjal no ści: trans la tor ska; tu ry stycz no -biz ne so wa (1. 
ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 fi lo lo gia nor we ska I spe cjal no ści: ję zyk nor we ski w kul tu rze i biz ne sie; 
trans la tor ska (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 fi lo lo gia pol ska III spe cjal no ści: edy tor sko -wy daw ni cza; kry tycz no -li te rac -
ka; na uczy ciel ska (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. hi sto ria lub WOS) 

 fi lo lo gia ro mań ska z ję zy kiem ob cym do wy bo ru I spe cjal no ści: na uczy -
ciel ska w za kre sie ję zy ka fran cu skie go; trans la tor ska z ję zy ka fran cu skie go 
(1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. ję zyk pol ski; 3. przed miot do wol ny) 

 fi lo lo gia ro syj ska z do dat ko wym ję zy kiem ob cym I spe cjal no ści: ję zyk 
an giel ski z ele men ta mi wie dzy o kra jach an glo ję zycz nych, ję zyk chiń ski z ele -
men ta mi wie dzy o Chi nach, ję zyk fran cu ski z ele men ta mi wie dzy o Fran cji, 

ję zyk hisz pań ski z ele men ta mi wie dzy o Hisz pa nii, ję zyk nie miec ki z ele men -
ta mi wie dzy o Niem czech, ję zyk szwedz ki z ele men ta mi wie dzy o Szwe cji, 
ję zyk wło ski z ele men ta mi wie dzy o Wło szech (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy 
no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 fi lo zo fia III (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo -
śród: fi lo zo fia, hi sto ria, bio lo gia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka, WOS, 
hi sto ria sztu ki, che mia) 

 glo bal com mu ni ca tion Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (1. ję zyk an giel ski; 2. 
ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, bio -
lo gia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 hi sto ria III spe cjal no ści: ar chi wi stycz na; na uczy ciel ska (1. je den przed miot 
spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. ję -
zyk pol ski) 

 ita lia ni sty ka z ele men ta mi stu diów nad chrze ści jań stwem III (1. ję zyk 
pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 ko gni ty wi sty ka ko mu ni ka cji III (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; 3. je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka, bio lo gia, hi sto ria, WOS, geo gra fia, che mia) 

 lin gwi sty ka dla biz ne su – tłu ma cze nia ro syj sko -pol sko -nie miec kie I (1. 
ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, ma te ma ty ka, WOS) 

 me dia i cy wi li za cja I spe cjal no ści: ar chi wi stycz na; pu blic re la tions w me -
diach współ cze snych (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, hi -
sto ria sztu ki; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. ję zyk pol ski) 

 po lo ni stycz no -ger ma ni stycz ne wspól ne stu dia na uczy ciel skie I spe cjal -
no ści: kształ ce nia na uczy ciel skie w za kre sie na ucza nia ję zy ka pol skie go / ję -
zy ka nie miec kie go ja ko oj czy ste go i ob ce go (1. ję zyk nie miec ki – ma tu ra roz -
sze rzo na; 2. ję zyk pol ski – ma tu ra roz sze rzo na; al go rytm po dzie lo ny 50/50; 
kan dy da ci z licz bą punk tów 0 w da nej gru pie nie bę dą przy ję ci na stu dia; kry te -
rium kwa li fi ka cji dla cu dzo ziem ców: wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go lub cer ty fi ka -
ty zna jo mo ści ję zy ka nie miec kie go i pol skie go na po zio mie mi ni mum B2) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III spe cjal no ści: dy plo ma cja i służ ba za gra -
nicz na; stu dia bry tyj skie i ame ry kań skie; sto sun ki mię dzy na ro do we w Kra -
jach Po łu dnia; stu dia nad or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi; stu dia po za eu ro pej -
skie (1. je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, hi sto ria sztu ki; 2. 
ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. ję zyk pol ski) 

 stu dia nad woj ną i woj sko wo ścią III (1. je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, WOS, geo gra fia, hi sto ria sztu ki; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. ję zyk pol ski) 

 stu dia pi sar skie III (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot 
do wol ny); uwa ga: stu dia są re ali zo wa ne w sys te mie za jęć po po łu dnio wych 

 
Wy dział Kul tu ry Fi zycz nej i Zdro wia 
 dia gno sty ka spor to wa III, InII (1. je den przed miot spo śród: ma te ma -

ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka; 2. je den przed miot spo śród: 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. ję zyk pol ski lub 
WOS; zdol ność do pod ję cia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem 
le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy) 

 me ne dżer spor tu i re kre acji I spe cjal no ści: mar ke tin go we za rzą dza nie 
obiek ta mi spor to wo -re kre acyj ny mi; za rzą dza nie or ga ni za cja mi spor to wy mi 
(1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, bio lo gia, ma te ma ty ka, WOS, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, bio lo gia, ma -
te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no -
mia/ fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn spe cjal ność: na uczy ciel ska (eg za min 
spraw no ścio wy z pły wa nia; uwa ga: nie za li cze nie eg za mi nu spraw no ścio we go 
dys kwa li fi ku je kan dy da ta z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; 1. je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, bio -
lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, WOS; 3. je den przed miot spo śród: 
geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, hi sto ria; zdol ność do pod ję cia stu diów 
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kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym przez le ka rza 
me dy cy ny pra cy) 

 zdro wie pu blicz ne III, InIIn spe cjal ność: pro mo cja zdro wia (1. je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi -
zy ka; 2. je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, bio lo gia, che mia, fi -
zy ka i astro no mia/fi zy ka; 3. je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, 
WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Na uk Spo łecz nych 
 ani ma cja kul tu ry III (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot 

do wol ny) 
 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn spe cjal no ści: bez pie czeń stwo 

pań stwa de mo kra tycz ne go; de tek ty wi sty ka i ochro na osób i mie nia /sta -
cjo nar ne/; po le mo lo gia – stu dia nad kon flik tem i po ko jem /nie sta cjo nar ne/ 
(1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. ję zyk pol ski; 3. przed miot do wol ny) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk bez -
pie czeń stwa we wnętrz ne go; bez pie czeń stwo pu blicz ne; przy wódz two 
i ne go cja cje w sy tu acjach (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. ję zyk pol ski; 3. przed -
miot do wol ny) 

 edu ka cja ar ty stycz na I spe cjal ność: pla sty ka i tech ni ka (1. ję zyk pol ski; 2. 
ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 ma nag ment in sty tu cji pu blicz nych i pu blic re la tions III spe cjal no ści: 
do radz two wi ze run ko we i pu blic re la tions;  funk cjo na riusz pu blicz ny (1. ję -
zyk ob cy no wo żyt ny; 2. ję zyk pol ski; 3. przed miot do wol ny)

 pe da go gi ka III, InIIn pro fil ogól no aka de mic ki; spe cjal no ści: co aching 
edu ka cyj ny; pro jek to wa nie edu ka cyj ne; pe da go gi ka opie kuń cza i re so cja -
li za cyj na; ani ma cja cza su wol ne go (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt -
ny; 3. przed miot do wol ny) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (1. ję zyk pol ski; 2. 
ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn spe cjal no ści: edu ka cja i re ha bi li ta cja osób 
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną; edu ka cja i te ra pia osób z za bu rze nia -
mi ze spek trum au ty zmu; wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka (1. ję -
zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 po li to lo gia III spe cjal no ści: do radz two po li tycz ne; mar ke ting w ad mi ni -
stra cji i po li ty ce; po li ty ka mię dzy na ro do wa (1. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. ję zyk 
pol ski; 3. przed miot do wol ny) 

 pra ca so cjal na III, InIIn (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. 
przed miot do wol ny) 

 psy cho lo gia M spe cjal no ści: psy cho lo gia kli nicz na; psy cho lo gia spo łecz na (1. 
ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma -
te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria) 

 So cial Scien ces Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (1. ję zyk an giel ski; 2. przed -
miot do wol ny; 3. ję zyk pol ski) 

 so cjo lo gia III spe cjal no ści: so cjo lo gia kul tu ry; so cjo lo gia sto so wa na; so cjo -
lo gia zdro wia (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 so cjo tech ni ka i od dzia ły wa nie spo łecz ne I (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy 
no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 
Wy dział Na uk Ści słych i Przy rod ni czych 
 bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, ję -

zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in -
for ma ty ka, geo gra fia; 3. ję zyk pol ski lub WOS; zdol ność do pod ję cia stu diów kan -
dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny 
pra cy) 

 bio tech no lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma -
ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka, in for ma ty ka, geo gra fia; 3. ję zyk pol ski lub WOS; zdol ność do pod ję cia stu -
diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym przez le ka rza 
me dy cy ny pra cy) 

 eks plo ata cja za so bów na tu ral nych I stu dia in ży nier skie (1. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny 2. je den 
przed miot spo śród: che mia, fi zy ka z astro no mią/fi zy ka. ma te ma ty ka; 3. ję zyk pol -
ski lub WOS) 

 fi zy ka III (1. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub ma te ma ty ka; 2. je den przed miot 
spo śród: in for ma ty ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk pol ski lub ję zyk ob cy 
no wo żyt ny; zdol ność do pod ję cia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze -
niem le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy) 

 ge ne ty ka i bio lo gia eks pe ry men tal na I (1. je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for ma ty ka, geo gra fia; 3. ję zyk pol ski lub WOS; zdol -
ność do pod ję cia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim 
wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy) 

 geo gra fia III spe cjal no ści: geo in for ma cja, geo mo ni to ring, na uczy ciel ska 
(1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS; 2. je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. je den przed miot spo śród: che mia, hi sto ria, fi lo zo -
fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 geo lo gia III (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ję zyk pol ski, fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka, che mia; 2. je den przed miot spo śród: bio lo gia, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka; 3. je den przed miot spo śród: hi sto ria, fi -
lo zo fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, WOS) 

 hy dro bio lo gy Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (1. je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka 
i astro no mia/ fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. przed miot do wol ny; zdol ność 
do pod ję cia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym 
przez le ka rza me dy cy ny pra cy) 

 ma te ma ty ka III spe cjal no ści: ma te ma ty ka kom pu te ro wa; na uczy ciel ska 
(1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for -
ma ty ka, che mia; 3. ję zyk pol ski lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 mi kro bio lo gia III (1. je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty -
ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka, in for ma ty ka, geo gra fia; 3. ję zyk pol ski lub WOS; zdol ność do pod ję cia stu -
diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem le kar skim wy da nym przez le ka rza 
me dy cy ny pra cy) 

 oce ano gra fia I spe cjal no ści: geo lo gia mo rza; oce ano gra fia bio lo gicz na; oce -
ano gra fia fi zycz na (1. je den przed miot spo śród: geo gra fia, ję zyk pol ski, bio lo gia, 
che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka i astro no -
mia/fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka; 3. je den 
przed miot spo śród: hi sto ria, fi lo zo fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, in for ma ty ka, WOS) 

 opty ka oku la ro wa I (1. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub ma te ma ty ka; 2. je den 
przed miot spo śród: in for ma ty ka, che mia, bio lo gia; 3. ję zyk pol ski lub ję zyk ob cy 
no wo żyt ny) 

 za rzą dza nie ochro ną śro do wi ska przy rod ni cze go I (1. je den przed miot 
spo śród: che mia, bio lo gia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny; 2. je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, in for ma ty ka; 3. ję zyk pol ski 
lub WOS; zdol ność do pod ję cia stu diów kan dy da ci po twier dza ją za świad cze niem 
le kar skim wy da nym przez le ka rza me dy cy ny pra cy) 

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
 ad mi ni stra cja III spe cjal no ści: ad mi ni stra cja mor ska; ad mi ni stra cja ochro ny 

i ob słu gi praw nej;  ad mi ni stra cja sa mo rzą do wa; ad mi ni stra cja za trud nie nia; do -
radz two po dat ko we (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski lub ję zyk mniej szo ści 
na ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, ję zyk li tew ski, ję zyk ukra iń ski; 2. je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, WOS, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pra wo M, Mn (1. je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski lub ję zyk mniej szo -
ści na ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, ję zyk li tew ski, ję zyk ukra iń ski; 2. je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, fi lo zo fia, WOS, geo gra fia, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
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 pra wo in ter ne tu i ochro ny in for ma cji I, In spe cjal no ści: in for ma cja 
w sek to rze pry wat nym; in for ma cja w sek to rze pu blicz nym (1. je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski lub ję zyk mniej szo ści na ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, 
ję zyk li tew ski, ję zyk ukra iń ski; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma -
ty ka, fi lo zo fia, WOS, geo gra fia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pra wo ochro ny za so bów na tu ral nych I spe cjal no ści: ad mi ni stra cja ochro -
ny za so bów na tu ral nych; ochro na za so bów na tu ral nych w pro wa dze niu dzia -
łal no ści go spo dar czej; pra wo ochro ny bios fe ry, kli ma tu, la sów (1. je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski lub ję zyk mniej szo ści na ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, ję zyk 
li tew ski, ję zyk ukra iń ski; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, fi lo -
zo fia, WOS, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pra wo służb mun du ro wych I, In spe cjal no ści: kry mi nal no -pe ni ten cjar -
na; ochro na in te re sów eko no micz nych pań stwa (1. je den przed miot spo -
śród: ję zyk pol ski lub ję zyk mniej szo ści na ro do wej: ję zyk bia ło ru ski, ję zyk li -
tew ski, ję zyk ukra iń ski; 2. je den przed miot spo śród: hi sto ria, ma te ma ty ka, 
fi lo zo fia, WOS, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Teo lo gicz ny 
 fa mi lio lo gia III spe cjal no ści: asy stent ro dzi ny, pro fi lak ty ka spo łecz na (1. ję zyk 

pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 
 teo lo gia M spe cjal no ści: ko mu ni ka cja in ter per so nal na i spo łecz na; na uczy -

ciel ska (1. ję zyk pol ski; 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny; 3. przed miot do wol ny) 

 

Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka 
w To ru niu 
 

87-100 To ruń, ul. Ga ga ri na 11 
tel. 56 611 45 15, 56 611 46 57 
www.umk.pl 
www.umk.pl/kan dy da ci 
e -ma il: re kru ta cja@umk.pl 

 
Col le gium Me di cum UMK im. Lu dwi ka Ry dy gie ra w Byd gosz czy 
85-067 Byd goszcz, ul. Ja giel loń ska 13-15 
tel. 52 585 38 19, 52 585 33 88 
www.cm.umk.pl 
re kru ta cja.cm.umk.pl 
e -ma il: re kru ta cja@cm.umk.pl 
 
Wy dział Che mii 
www.chem.umk.pl 
 che mia III (je den przed miot /R lub P/ spo śród: che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka, 

fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma ty ka) 
 che mia i tech no lo gia żyw no ści I stu dia in ży nier skie (je den przed miot /R lub 

P/ spo śród: che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma -
ty ka) 

 che mia ko sme tycz na III (je den przed miot /R lub P/ spo śród: che mia, ma te -
ma ty ka, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma ty ka) 

 che mia me dycz na III (je den przed miot /R lub P/ spo śród: che mia, ma te ma -
ty ka, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, in for ma ty ka); uwa ga: stu dia pro wa -
dzo ne przez Wy dział Che mii oraz Wy dział Na uk Bio lo gicz nych i We te ry na -
ryj nych 

 
Wy dział Far ma ceu tycz ny  
Col le gium Me di cum w Byd gosz czy 
www.wf.cm.umk.pl 
 ana li ty ka me dycz na M (je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -

ka, fi zy ka i astro no mia) 

 far ma cja M (przed miot obo wiąz ko wy: bio lo gia R al bo che mia R; przed miot do -
dat ko wy: je den spo śród – bio lo gia R, che mia R, ma te ma ty ka R lub P, fi zy ka R, fi -
zy ka i astro no mia R; uwa ga: przed miot wy bra ny ja ko obo wiąz ko wy nie mo że być 
wy bra ny jed no cze śnie ja ko przed miot do dat ko wy) 

 far ma cja Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (świa dec two doj rza ło ści lub rów no -
waż ne; na świa dec twie ukoń cze nia szko ły śred niej dwa przed mio ty spo śród: bio -
lo gia, che mia, fi zy ka; roz mo wa kwa li fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim) 

 ko sme to lo gia III (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, fi zy ka i astro no mia) 

 
Wy dział Fi lo zo fii i Na uk Spo łecz nych 
www.wfins.umk.pl 
 ar chi tek tu ra in for ma cji III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję -

zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS) 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (R lub P – ję zyk pol ski al bo ję -

zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, 
fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, in for ma ty ka, 
ma te ma ty ka, WOS) 

 fi lo zo fia III (R lub P – je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, bio lo gia, che mia, fi -
zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in -
for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ko gni ty wi sty ka III (R lub P – ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 me dio znaw stwo I (R lub P – ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: fi lo zo -
fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu -
zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, 
WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 Mię dzy ob sza ro we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz no -Spo łecz -
ne I (R lub P – je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy -
ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny /in ny niż wy bra ny 
wcze śniej/) 

 pe da go gi ka III (R lub P – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (R lub P – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi -
zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (R lub P – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, 
geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, 
WOS) 

 pra ca so cjal na I (R lub P – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 psy cho lo gia M (ję zyk pol ski R lub P, ję zyk ob cy no wo żyt ny R lub P, ma te ma ty ka 
P lub R oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, hi sto ria, geo gra fia, WOS, fi lo zo fia) 

 so cjo lo gia III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, ję zyk pol ski) 

 
Wy dział Fi zy ki, Astro no mii i In for ma ty ki Sto so wa nej 
www.fi zy ka.umk.pl 
 astro no mia III (R lub P – ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, 

fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; uwa ga: ma te -
ma ty ka mo że zo stać wy bra na dwa ra zy) 
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 au to ma ty ka i ro bo ty ka III stu dia in ży nier skie (R lub P – ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio -
lo gia, in for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka mo że zo stać wy bra na dwa ra zy) 

 fi zy ka III (R lub P – ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, fi zy ka 
i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka 
mo że zo stać wy bra na dwa ra zy) 

 fi zy ka tech nicz na III stu dia in ży nier skie (R lub P – ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka mo że zo stać wy bra na dwa ra zy) 

 in for ma ty ka sto so wa na III stu dia in ży nier skie (R lub P – ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, che mia, bio -
lo gia, in for ma ty ka; uwa ga: ma te ma ty ka mo że zo stać wy bra na dwa ra zy) 

 
Wy dział Hu ma ni stycz ny 
www.hu man.umk.pl 
 et no lo gia – an tro po lo gia kul tu ro wa I (R lub P – je den przed miot spo śród: 

ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zy ki mniej szo ści na ro do wych, fi lo zo fia,  geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS) 

 fi lo lo gia an giel ska III (ję zyk an giel ski R, ję zyk pol ski R lub P) 
 fi lo lo gia bał kań ska III (R lub P – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 fi lo lo gia ger mań ska III (R lub P – ję zyk nie miec ki al bo in ny ję zyk ob cy no -

wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, fi lo zo fia) 
 fi lo lo gia kla sycz na i stu dia śród ziem no mor skie I (R lub P – ję zyk pol ski 

oraz ję zyk ob cy no wo żyt ny al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 
 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski R lub P) 
 fi lo lo gia pol ska ja ko ob ca I (pierw szy ję zyk ob cy no wo żyt ny R, dru gi ję zyk ob -

cy no wo żyt ny R) 
 fi lo lo gia ro mań ska III (R lub P – ję zyk fran cu ski al bo in ny ję zyk ob cy no wo -

żyt ny, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia ro syj ska III (R lub P – ję zyk ro syj ski al bo in ny ję zyk ob cy no wo żyt -

ny, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia wło ska I (ję zyk ob cy no wo żyt ny R, ję zyk pol ski R lub P) 
 ja po ni sty ka III (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka R lub P oraz je den przed miot 

/R/ spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny /in ny niż ję zyk an giel ski/, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka, che mia) 

 kul tu ro znaw stwo III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, hi sto ria sztu ki, hi sto ria, 
WOS, fi lo zo fia, ma te ma ty ka) 

 lin gwi sty ka prak tycz na i co pyw ri ting I (R lub P – ję zyk pol ski al bo ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 lin gwi sty ka sto so wa na I (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Le kar ski  
Col le gium Me di cum w Byd gosz czy 
www.wl.cm.umk.pl 
 bio tech no lo gia me dycz na III (je den przed miot /R lub P/ spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R al bo ma te ma ty ka R oraz je den przed -

miot /R/ spo śród; che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, bio lo gia) 
 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (świa dec two doj rza ło ści lub 

rów no waż ne; na świa dec twie ukoń cze nia szko ły oce ny z bio lo gii oraz z che mii 
lub fi zy ki; test pi sem ny w ję zy ku an giel skim – spe cja li stycz ne słow nic two z za -
kre su bio lo gii, che mii i fi zy ki; roz mo wa kwa li fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim oce -
nia ją ca mo ty wa cję do stu dio wa nia me dy cy ny, do świad cze nie w pra cach or ga ni -
za cji po mo co wych, zdol no ści in ter per so nal ne, ko mu ni ka tyw ność) 

 opty ka oku la ro wa z ele men ta mi opto me trii I (je den przed miot /R lub P/ 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 

 

Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki 
www.mat.umk.pl 
 in for ma ty ka III stu dia li cen cjac kie (ma te ma ty ka P oraz je den przed miot /R/ 

spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka; je że li kan dy dat nie zda wał eg za mi nu 
ma tu ral ne go na po zio mie roz sze rzo nym z ma te ma ty ki, in for ma ty ki lub fi zy ki – 0 
punk tów za ten przed miot); uwa ga: ist nie je moż li wość zmia ny stu diów po I ro -
ku na stu dia in ży nier skie 

 in for ma ty ka III stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka P oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka; je że li kan dy dat nie zda wał eg za mi nu 
ma tu ral ne go na po zio mie roz sze rzo nym z ma te ma ty ki, in for ma ty ki lub fi zy ki – 0 
punk tów za ten przed miot); uwa ga: ist nie je moż li wość zmia ny stu diów po I ro -
ku na stu dia li cen cjac kie 

 in for ma ty ka InII stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka P oraz je den przed miot 
/R/ spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka; je że li kan dy dat nie zda wał eg za -
mi nu ma tu ral ne go na po zio mie roz sze rzo nym z ma te ma ty ki, in for ma ty ki lub fi -
zy ki – 0 punk tów za ten przed miot) 

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka R lub P) 
 ma te ma ty ka i eko no mia I (R lub P – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny); 

uwa ga: stu dia pro wa dzo ne przez Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz Wy -
dział Na uk Eko no micz nych i Za rzą dza nia 

 ma te ma ty ka sto so wa na I stu dia in ży nier skie (ma te ma ty ka R lub P) 
 
Wy dział Na uk Bio lo gicz nych i We te ry na ryj nych 
www.biol.umk.pl 
 bio lo gia III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 
 bio lo gia są do wa I (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 
 bio tech no lo gia III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia) 
 we te ry na ria M (bio lo gia R, che mia R; peł ne upraw nie nia w za wo dzie tech ni ka we -

te ry na rii, tj. zda ne trzy eg za mi ny za wo do we; je że li kan dy dat nie po sia da peł nych 
upraw nień – 0 punk tów za ten ele ment) 

 
Wy dział Na uk Eko no micz nych i Za rzą dza nia 
www.econ.umk.pl 
 eko no mia III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 

ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 
 fi nan se i ra chun ko wość III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 
 fi nan se i ra chun ko wość InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg 

ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 ko mu ni ka cja i psy cho lo gia w biz ne sie I (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny 

oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, 
WOS) 

 ko mu ni ka cja i psy cho lo gia w biz ne sie In (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 lo gi sty ka I (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 lo gi sty ka In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no ści zgło szeń do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

 ma te ma ty ka i eko no mia I (R lub P – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny); 
uwa ga: stu dia pro wa dzo ne przez Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz Wy -
dział Na uk Eko no micz nych i Za rzą dza nia 

 za rzą dza nie III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie InII (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no ści zgło -
szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
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Wy dział Na uk Hi sto rycz nych 
www.wnh.umk.pl 
 ar che olo gia III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję -

zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia) 
 ar chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku men ta cją III (R lub P – je den przed miot 

spo śród: hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy -
ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka) 

 hi sto ria III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra -
fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka) 

 stu dia skan dy naw sko -bał tyc kie I (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto -
ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro no -
mia, in for ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka) 

 woj sko znaw stwo III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia, fi zy ka, in for ma ty ka, geo -
gra fia, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Na uk o Po li ty ce i Bez pie czeń stwie 
www.wno pib.umk.pl 
 bez pie czeń stwo na ro do we I (R lub P – ję zyk pol ski al bo ję zyk ob cy no wo żyt -

ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III (R lub P – ję zyk pol ski al bo ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka 
i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka) 

 po li to lo gia III (R lub P – ję zyk pol ski al bo ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra -
fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (R lub P – ję zyk pol ski al bo ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, WOS, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Na uk o Zdro wiu  
Col le gium Me di cum w Byd gosz czy 
www.wnoz.cm.umk.pl 
 au dio fo no lo gia I (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 

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

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

fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, in for ma ty ka, geo gra fia) 
 elek tro ra dio lo gia I (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -

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

zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski) 
 fi zjo te ra pia M (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, fi zy ka i astro -

no mia, che mia, ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka) 
 fi zjo te ra pia Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (świa dec two doj rza ło ści lub rów -

no waż ne; na świa dec twie ukoń cze nia szko ły je den spo śród przed mio tów: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka; roz mo wa kwa li fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim oce nia ją ca mo -
ty wa cje do stu dio wa nia fi zjo te ra pii, do świad cze nie w pra cach or ga ni za cji 
po mo co wych, zdol no ści in ter per so nal ne, ko mu ni ka tyw ność) 

 fi zjo te ra pia Mn (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, in for ma ty ka, geo gra fia) 

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

 pie lę gniar stwo Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (świa dec two doj rza ło ści lub rów -
no waż ne; na świa dec twie ukoń cze nia szko ły je den spo śród przed mio tów: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka; roz mo wa kwa li fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim oce nia ją ca mo -

ty wa cje do stu dio wa nia pie lę gniar stwa, do świad cze nie w pra cach or ga ni za cji po -
mo co wych, zdol no ści in ter per so nal ne, ko mu ni ka tyw ność) 

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

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

 ra tow nic two me dycz ne In (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 te ra pia za ję cio wa I (R lub P – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, fi zy ka i astro no mia, WOS, ję zyk pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, 
hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki) 

 
Wy dział Na uk o Zie mi i Go spo dar ki Prze strzen nej 
www.geo.umk.pl 
 geo gra fia III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 

geo gra fia, ma te ma ty ka, hi sto ria, che mia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na I stu dia in ży nier skie (R lub P – ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka, fi -
zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, che mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS) 

 tu ry sty ka i re kre acja III (R lub P – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia, WOS, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.law.umk.pl 
 ad mi ni stra cja III (R lub P – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz hi sto ria 

al bo ma te ma ty ka) 
 ad mi ni stra cja InII (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 
 pra wo M (R lub P – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz hi sto ria al bo ma te -

ma ty ka) 
 pra wo Mn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 
 
Wy dział Sztuk Pięk nych 
www.art.umk.pl 
 ar chi tek tu ra wnętrz I (eg za min prak tycz ny: test ry sun ko wy, ry su nek, ma lar -

stwo, kom po zy cja prze strzen na; R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu -
ki, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 gra fi ka M (kwa li fi ka cja prac pla stycz nych w obec no ści kan dy da ta: tecz ka – 10 
prac ma lar skich, 10 prac ry sun ko wych; uwa ga: ne ga tyw na oce na prac dys kwa li -
fi ku je kan dy da ta z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; eg za min prak tycz -
ny: ry su nek, ma lar stwo; R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto -
ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 hi sto ria sztu ki III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu -
ki, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, geo gra fia, WOS, che mia) 

 kon ser wa cja i re stau ra cja dzieł sztu ki M (kwa li fi ka cja prac pla stycz nych 
w obec no ści kan dy da ta: tecz ka – 10 prac ma lar skich, 10 prac ry sun ko wych; uwa ga: 
ne ga tyw na oce na prac dys kwa li fi ku je kan dy da ta z dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka -
cyj ne go; eg za min prak tycz ny: ry su nek, ma lar stwo; R lub P – je den przed miot spo śród: 
hi sto ria sztu ki, hi sto ria, che mia, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 kry ty ka ar ty stycz na I (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria 
sztu ki, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy)   

  ma lar stwo M (eg za min prak tycz ny: ry su nek, ma lar stwo; R lub P – je den przed -
miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ochro na dóbr kul tu ry III (R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy) 

 sztu ka me diów i edu ka cja wi zu al na I (kwa li fi ka cja prac pla stycz nych 
w obec no ści kan dy da ta: tecz ka – 5 ry sun ków i 5 prac pla stycz nych do wol ne go 
ro dza ju; uwa ga: ne ga tyw na oce na prac dys kwa li fi ku je kan dy da ta z dal sze go po -
stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go; eg za min prak tycz ny: test ry sun ko wy, ry su nek, ma -
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lar stwo, kom po zy cja; R lub P – je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki, hi sto ria, 
ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Teo lo gicz ny 
www.teo lo gia.umk.pl 
 na uki o ro dzi nie III (R lub P – je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, hi sto -
ria sztu ki) 

 teo lo gia M stu dia 5-let nie; spe cjal ność ka te che tycz no -pa sto ral na (R lub P 
– je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, bio -
lo gia, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki) 

 teo lo gia M stu dia 6-let nie;  spe cjal ność ka płań ska (roz mo wa kwa li fi ka cyj -
na na pod sta wie lek tur oraz R lub P – je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, 
hi sto ria sztu ki) 

 

 

Uni wer sy tet War szaw ski 
 

00-927 War sza wa 
ul. Kra kow skie Przed mie ście 26/28 
Biu ro ds. Re kru ta cji: 
Pa łac Ka zi mie rzow ski, pok. 4 
tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42 

 
www.re kru ta cja.uw.edu.pl 
www.irk.uw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@adm.uw.edu.pl 
 
Biu ro ds. Osób z Nie peł no spraw no ścia mi UW 
00-312 War sza wa, ul. Do bra 55,  
po kój 0.070 – par ter 
tel. 22 55 24 222, 22 55 20 277 
tel. 22 55 24 221, 22 55 24 056 
e -ma il: bon@uw.edu.pl 
 
Uwa ga: Uczel nia za strze ga so bie pra wo nie ru cho mie nia kie run ku lub spe cjal -
no ści w przy pad ku nie wy star cza ją cej licz by kan dy da tów – szcze gó ło we in for ma -
cje na Uczel ni. 
  
 Z Uchwa ły Se na tu: 
 § 2 Ile kroć w uchwa le mo wa jest o: (…) 
 14) przed mio cie punk to wa nym – na le ży przez to ro zu mieć przed miot, z któ re go brak 

wy ni ku nie dys kwa li fi ku je kan dy da ta w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym 
 15) przed mio cie wy ma ga nym – na le ży przez to ro zu mieć przed miot obo wiąz ko wy 

w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym. 
 
 ad mi ni stra cja III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 

P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań -
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/ fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto -
ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/; uwa ga: ję zy ki ob ce 
mu szą być róż ne) 

 ad mi ni stra cja IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję zyk pol ski, ma te ma -
ty ka, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, 
ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/) 

 Ame ri can Stu dies IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (przed mio ty wy ma ga -
ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an giel ski R oraz je den przed -

miot /P lub R/ spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, geo gra fia, WOS, ję zyk hisz pań ski; uwa -
ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go co naj mniej 
na po zio mie B2) 

 an tro po zo olo gia I (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań -
ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo -
gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu -
zy ki, hi sto ria sztu ki, WOS, wie dza o tań cu, in for ma ty ka) 

 Ar cha eolo gy IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an giel ski Ro raz je den przed miot / 
R/ spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia) 

 ar che olo gia III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P 
lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, 
wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk 
grec ki i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia) 

 ar chi tek tu ra prze strze ni in for ma cyj nych III (Etap I. przed mio ty wy ma -
ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: 
an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz -
ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, in for -
ma ty ka, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka; Etap II. spraw dzian pre dys po zy cji 
do stu dio wa nia na kie run ku ar chi tek tu ra prze strze ni in for ma cyj nych – pi sem ny 
test kom pe ten cyj ny, spraw dza ją cy ro zu mie nie tek stu pi sa ne go oraz umie jęt no ści 
pra cy z nim) 

 ar chi tek tu ra prze strze ni in for ma cyj nych IzII (uwa ga: moż na wska zać 
trzy róż ne ję zy ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk an -
giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro -
syj ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, 
geo gra fia, WOS, bio lo gia, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, che mia, 
fi zy ka i astro no mia /fi zy ka, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia) 

 Ar tes Li be ra les III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty -
ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/, je den przed miot /R/ spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, 
hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS, wie dza o tań cu oraz przed mio ty punk to -
wa ne – je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, fi zy -
ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo -
ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję zyk mniej szo ści et -
nicz nej /łem kow ski/, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, WOS, wie dza o tań cu; uwa -
ga: przed mio ty do wy bo ru mu szą być róż ne) 

 astro no mia III (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być 
wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
R; ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che mia, in for ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P 
lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, 
nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo -
zo fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, 
che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki; 
uwa ga: wy bra ne ję zy ki ob ce mu szą być róż ne) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty ma tu ral ne 
P lub R) 
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 bio in for ma ty ka i bio lo gia sys te mów III (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie 
roz sze rzo nym mo że być wska za na trzy krot nie, a in for ma ty ka dwu krot nie; przed mio -
ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot 
/R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for ma ty ka, ma te ma ty ka; 
przed mio ty punk to wa ne: ma te ma ty ka R lub in for ma ty ka R) 

 bio lo gia III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub 
R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/, bio lo gia R oraz je den przed miot /P 
lub R/ spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 bio tech no lo gia III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty -
ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/, bio lo gia R oraz je den 
przed miot /P lub R/ spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka, in -
for ma ty ka) 

 che mia III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, 
ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, 
ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: che -
mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka) 

 che mia ją dro wa i ra dio far ma ceu ty ki I (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski 
P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, 
nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den 
przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka) 

 che mia me dycz na III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka) 

 che micz na ana li za in stru men tal na I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (przed -
mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R 
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal -
ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka) 

 dzien ni kar stwo i me dio znaw stwo III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
hi sto ria, WOS, geo gra fia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 dzien ni kar stwo i me dio znaw stwo IzIIz (uwa ga: moż na wska zać trzy róż -
ne ję zy ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, 
ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję -
zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, 
WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia /fi zy ka, fi lo zo fia) 

 eko no mia III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, ję -
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, 
ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 eko no mia IwIIw (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań -
ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 En glish Stu dies IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (przed mio ty wy ma ga ne: 
ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an giel ski R) 

 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję zyk 
mniej szo ści et nicz nej /łem kow ski/, ję zyk re gio nal ny /ka szub ski/, bio lo gia, hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, wie dza o tań cu, WOS, che mia, fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka, geo gra fia, fi lo zo fia, in for ma ty ka) 

 Eu ro pe an Po li tics and Eco no mics Ia (wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2; uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy 
te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 

wło ski, hisz pań ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi -
zy ka i astro no mia/ fi zy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki) 

 eu ro pe isty ka III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka 
ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk 
ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz pań ski, ro -
syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, in for ma ty ka) 

 eu ro pe isty ka – in te gra cja eu ro pej ska I (uwa ga: nie moż na wska zać dwa 
ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 
wło ski, hisz pań ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi -
zy ka i astro no mia/ fi zy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki) 

 eu ro pej skie stu dia opty ki oku la ro wej i opto me trii I stu dia 4-let nie (uwa -
ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za na dwu krot nie; 
przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P 
lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło -
wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi -
zy ka i astro no mia/fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka) 

 fen ni sty ka III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P 
lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań -
ski, wło ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki) 

 fi lo lo gia bał tyc ka III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka 
ob ce go no wo żyt ne go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub 
R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro -
syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: fi lo zo fia, geo -
gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria 
sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec -
ki i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie -
miec ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej /łem kow ski/, ję zyk re gio nal ny /ka szub ski/, WOS) 

 fi lo lo gia bia ło ru ska z ję zy kiem an giel skim III (uwa ga: wy ma ga na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej A2; przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski, 
ję zyk mniej szo ści na ro do wej – bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski; ję zyk mniej szo ści 
et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski/) 

 fi lo lo gia kla sycz na i stu dia śród ziem no mor skie III (uwa ga: nie moż na wska -
zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, 
wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/; przed mio ty punk to wa ne: je den 
przed miot /P lub R/ spo śród – ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk 
hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło -
wac ki, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto -
ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec -
ki i kul tu ra an tycz na, WOS) 

 fi lo lo gia no wo grec ka I (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję -
zy ka; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob -
cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por -
tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki, ję zyk mniej szo ści na ro do wej – bia ło ru ski, li tew ski, 
ukra iń ski, nie miec ki; ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny 
– ka szub ski/ oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, 
fi zy ka/ fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in -
for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS, 
wie dza o tań cu, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, 
li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re -
gio nal ny – ka szub ski) 
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 fi lo lo gia pol ska III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka 
ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob -
cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, 
sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk pol ski, fi lo -
zo fia, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria mu zy -
ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, 
in for ma ty ka, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec -
ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, WOS, 
wie dza o tań cu, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, 
ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki) 

 fi lo lo gia ro mań ska III (uwa ga: moż na wska zać dwa ra zy ję zyk fran cu ski; 
przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R oraz ję zyk ob -
cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski, por -
tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/; przed miot punk to wa ny: ję zyk fran cu ski R) 

 fi lo lo gia ro mań ska IwIIz (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/) 

 fi lo lo gia ro syj ska III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma -
ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: ro syj ski, an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, 
nie miec ki, wło ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki) 

 fi lo lo gia wło ska III, IwII (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, 
ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: wło ski, an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pań ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 fi lo zo fia III, IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 
hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra -
fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS) 

 Fi nan ce, In ter na tio nal In ve st ments and Ac co un ting Ia (wy ma ga na udo -
ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go co naj mniej na po zio mie B2; przed -
mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an giel ski R) 

 Fi nan ce, In ter na tio nal In ve st ments and Ac co un ting Iw (wy ma ga na udo -
ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go co naj mniej na po zio mie B2; przed -
mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R 
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal -
ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 fi nan se i ra chun ko wość III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, 
ma te ma ty ka R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 
hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 fi nan se i ra chun ko wość IwIIw (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub 
R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 fi zy ka III (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za -
na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, ję -
zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, 
ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma -
te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che mia, in for ma ty ka) 

 geo gra fia III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub 
R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/, geo gra fia R; przed miot punk to wa -
ny: je den przed miot /P lub R/ spo śród -– bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, WOS, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra 
an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na) 

 geo lo gia po szu ki waw cza III (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo -
nym mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub 
R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den 
przed miot /R/ spo śród: geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka al bo wy nik eg za mi nu za wo do we go/eg za mi nu po twier -
dza ją ce go kwa li fi ka cje w za wo dzie tech nik geo log /x1/) 

 geo lo gia sto so wa na III stu dia in ży nier skie 3,5-rocz ne (uwa ga: ma te ma -
ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy -
ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, 
por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy -
ka/fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka al bo wy nik eg za mi nu za wo do -
we go/eg za mi nu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje w za wo dzie tech nik geo log /x1/) 

 ger ma ni sty ka III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
P lub R, ję zyk nie miec ki R) 

 go spo dar ka prze strzen na III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go 
sa me go przed mio tu; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P 
lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, 
wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: geo gra fia, WOS; przed miot punk to wa ny /P lub R/: je den przed miot spo śród 
– bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS) 

 go spo dar ka prze strzen na IzIIz (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa -
me go przed mio tu; przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, 
por tu gal ski/ oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, WOS; przed miot punk to wa ny 
/P lub R/: je den przed miot spo śród – bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/ 
fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki 
i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS) 

 hi spa ni sty ka sto so wa na Iw (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję zyk pol ski, ma te -
ma ty ka, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro -
syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 hi sto ria III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub 
R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski, 
hisz pań ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: hi -
sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na) 

 hi sto ria IzIIz (trzy przed mio ty /P lub R/ spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 
bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria 
sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS) 

 hi sto ria i kul tu ra Ży dów III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, 
ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec -
ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, 
hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, WOS, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na) 

 hi sto ria sztu ki III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań -
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, WOS, wie -
dza o tań cu, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na) 

 hi sto ria sztu ki IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ję zyk ob -
cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj -
ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: fi lo zo fia, 
geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, WOS, wie dza o tań cu, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na) 

 hun ga ry sty ka III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz -
pań ski, wło ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/) 

 ibe ry sty ka – hi spa ni sty ka I (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 ibe ry sty ka – por tu ga li sty ka I (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, 
ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 
hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 In dy wi du al ne Stu dia Mię dzy dzie dzi no we III Ko le gium Mię dzy dzie dzi -
no wych In dy wi du al nych Stu diów Hu ma ni stycz nych i Spo łecz nych (etap I. 
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uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy -
ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz -
ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for -
ma ty ka, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, che mia, bio lo gia, 
ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, 
ję zyk ro syj ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk sło wac ki, ję zyk szwedz ki; uwa ga: oso by, 
któ re po prze li cze niu punk tów z eg za mi nów ma tu ral nych uzy ska ją mniej niż 60 
punk tów, nie zo sta ną do pusz czo ne do roz mo wy kom pe ten cyj nej; etap II. roz mo -
wa kom pe ten cyj na – ce lem spraw dzia nu pre dys po zy cji jest roz po zna nie po zasz -
kol nych /spo za za kre su wie dzy ma tu ral nej/ za in te re so wań kan dy da ta; oce nia -
na jest umie jęt ność sa mo dziel ne go my śle nia, pro wa dze nia roz mo wy 
i for mu ło wa nia ar gu men tów oraz na wią zy wa nia do róż nych ob sza rów wie dzy; 
o te ma ty ce roz mo wy de cy du ją sa mi kan dy da ci, zgła sza jąc wcze śniej dwa te ma -
ty z wy bra nej przez sie bie dys cy pli ny lub z więk szej licz by dys cy plin; Ko mi sja eg -
za mi na cyj na, wy bie rze je den ze zgło szo nych przez kan dy da ta te ma tów ja ko głów -
ny przed miot roz mo wy, przy czym ko mi sja po zo sta wia so bie pra wo do za da wa nia 
py tań do ty czą cych dru gie go te ma tu; te mat oraz do bór lek tur, sta no wią cy punkt 
wyj ścia do roz mo wy z ko mi sją eg za mi na cyj ną, po zo sta wio ny jest kan dy da tom, 
któ rzy swo je pro po zy cje prze ka zu ją dro gą elek tro nicz ną we wła ści wym ter mi nie 
po da nym na stro nach sys te mu IRK); uwa ga: stu dia pierw sze go stop nia lub jed -
no li te ma gi ster skie w za leż no ści od kie run ku dy plo mo we go 

 In dy wi du al ne Stu dia Mię dzy dzie dzi no we III Ko le gium Mię dzy wy dzia -
ło wych In dy wi du al nych Stu diów Ma te ma tycz no -Przy rod ni czych (uwa ga: ma -
te ma ty kę na po zio mie roz sze rzo nym moż na wska zać dwu krot nie; przed mio ty wy -
ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: 
an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, 
por tu gal ski/ oraz dwa przed mio ty /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi -
zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka; uwa ga: kan dy da ci kwa li fi ko wa -
ni na kie ru nek ma te ma ty ka, ja ko je den z dwóch przed mio tów mu szą wska zać 
ma te ma ty kę, a kan dy da ci kwa li fi ko wa ni na kie ru nek in for ma ty ka, ja ko je den 
z dwóch przed mio tów mu szą wska zać ma te ma ty kę lub in for ma ty kę); uwa ga: jed -
no li te ma gi ster skie na kie run ku psy cho lo gia, stu dia pierw sze go stop nia na kie -
run kach: astro no mia, bio lo gia, bio tech no lo gia, che mia, che mia me dycz na, fi -
lo zo fia, fi zy ka, geo gra fia, geo lo gia po szu ki waw cza, geo lo gia sto so wa na, 
go spo dar ka prze strzen na, in for ma ty ka, In ter na tio nal Stu dies in Phi lo so phy, 
ko gni ty wi sty ka, ma te ma ty ka, ochro na śro do wi ska, so cjo lo gia 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo III (Etap I. przed mio ty wy -
ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz -
ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, 
in for ma ty ka, fi lo zo fia; Etap II. spraw dzian pre dys po zy cji do stu dio wa nia na kie -
run ku in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo IzIIz (uwa ga: moż na wska -
zać trzy róż ne ję zy ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk 
an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk 
ro syj ski, ję zyk sło wac ki, ję zyk szwedz ki, ję zyk por tu gal ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, 
WOS, geo gra fia, bio lo gia, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, che mia, 
fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia) 

 in for ma ty ka III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być wzię ta pod uwa gę trzy krot -
nie; ję zyk pol ski, ję zyk ob cy i in for ma ty ka mo gą być wzię te pod uwa gę dwu krot -
nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, ję zyk ob cy P lub 
R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski/ oraz 
ma te ma ty ka R lub in for ma ty ka R; przed mio ty punk to wa ne: do wol ny przed miot 
R /włącz nie z ma te ma ty ką, in for ma ty ką, ję zy kiem pol skim lub ob cym/) 

 in for ma ty ka i eko no me tria III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub 
R, ma te ma ty ka R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 
hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 in for ma ty ka i eko no me tria IwIIw (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P 
lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, 
nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/) 

 In ter na tio nal Stu dies in Phi lo so phy Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (wy ma -
ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go co naj mniej na po zio mie 
B2; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an -
giel ski R oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka 
i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS) 

 ko gni ty wi sty ka III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być uwzględ nio na dwu krot -
nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob -
cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj -
ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, fi lo zo fia, in for ma ty ka) 

 kul tu ro znaw stwo – cy wi li za cja śród ziem no mor ska III (uwa ga: nie 
moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac -
ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy -
ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, ję zyk mniej szo ści 
et nicz nej – łem kow ski, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń -
ski, nie miec ki/, WOS, wie dza o tań cu, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka, in for ma ty ka) 

 kul tu ro znaw stwo – wie dza o kul tu rze III (uwa ga: nie moż na wska zać 
dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk 
pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz 
je den przed miot /R/ spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, 
WOS, wie dza o tań cu, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka/ fi zy ka i astro -
no mia, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, 
ję zyk mniej szo ści et nicz nej /łem kow ski/, ję zyk re gio nal ny /ka szub ski/) 

 kul tu ro znaw stwo Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej III (przed mio ty wy ma ga -
ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, bia ło ru ski, ukra iń ski, li tew ski, sło wac ki, 
szwedz ki, por tu gal ski/; przed miot punk to wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo śród – bio -
lo gia, che mia, fi lo zo fa, fi zy ka/ fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS, wie dza o tań cu) 

 lin gwi sty ka sto so wa na III (przed miot wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, pierw szy ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/); uwa ga: moż na stu dio wać 
dwa ję zy ki ob ce od po zio mu za awan so wa ne go – wy ma ga ne udo ku men to -
wa ne po twier dze nie zna jo mo ści obu ję zy ków na po zio mie za awan so wa nym; 
pod czas re je stra cji kan dy dat wy bie ra dwa ję zy ki, je den ja ko pierw szy i je den 
ja ko dru gi spo śród: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło -
ski; uwa ga: ist nie je moż li wość stu dio wa nia dru gie go ję zy ka od pod staw – ja -
poń ski, nie miec ki, ro syj ski, szwedz ki, wło ski, pol ski ję zyk mi go wy /PJM/ 

 lo gi sty ka i ad mi ni stro wa nie w me diach III (przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 lo gi sty ka i ad mi ni stro wa nie w me diach IzIIz (uwa ga: moż na wy brać trzy 
róż ne ję zy ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk an giel -
ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj -
ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, WOS, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia /fi zy ka, fi lo zo fia) 

 lo go pe dia ogól na i kli nicz na III (I etap. uwa ga: nie moż na wska zać dwa 
ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
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cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz 
je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń -
ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS, ję zyk an giel ski, ję -
zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 
por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki; II etap. ust ny spraw dzian pre dys po -
zy cyj ny spraw dza ją cy pre dys po zy cje kan dy da ta do pod ję cia stu diów lo go pe dycz -
nych i moż li wo ści wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy /szcze gó ło we in for ma cje bez -
po śred nio na uczel ni/) 

 ma te ma ty ka III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski/ oraz do wol ny przed miot R /włącz nie z ma te ma ty ką, ję zy kiem pol -
skim i ję zy kiem ob cym/) 

 mię dzy wy dzia ło we stu dia ochro ny śro do wi ska III (uwa ga: ma te ma ty -
kę moż na wska zać dwa ra zy; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, 
nie miec ki, ro syj ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, 
fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 mu zy ko lo gia III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P 
lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, 
wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski/, ję zyk mniej szo ści 
et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, WOS, wie dza o tań cu, ję -
zyk grec ki i kul tu ra an tycz na) 

 na no in ży nie ria I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być 
wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, in for ma ty ka, che mia) 

 na ucza nie fi zy ki I (uwa ga: ma te ma ty ka na po zio mie roz sze rzo nym mo że być 
wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in for ma ty ka, che mia) 

 na ucza nie ję zy ków ob cych III ob li ga to ryj ne dwie ścież ki: ścież ka A – na -
ucza nie ję zy ka an giel skie go  oraz ścież ka B – do wy bo ru: na ucza nie ję zy ka 
fran cu skie go, na ucza nie ję zy ka nie miec kie go, na ucza nie przed mio tu „WOS” 
(przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an giel -
ski R; przed miot punk to wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo śród – ję zyk nie miec -
ki, ję zyk fran cu ski, WOS, hi sto ria, geo gra fia, fi lo zo fia; uwa ga: wy ma ga na zna jo -
mość ję zy ka ścież ki B /fran cu ski/nie miec ki/ na po zio mie A2) 

 ochro na śro do wi ska III (uwa ga: ma te ma ty ka mo że być uwzględ nio na dwu -
krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk 
ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro -
syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/, bio lo gia R oraz je den przed miot /P lub R/ 
spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 or ga ni zo wa nie ryn ku pra cy I (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa -
me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P 
lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, 
wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka 
i astro no mia, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki) 

 orien ta li sty ka – afry ka ni sty ka III (uwa ga: ję zyk ob cy na po zio mie roz sze -
rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P 
lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, 
nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: jw./) 

 orien ta li sty ka – ara bi sty ka III (uwa ga: ję zyk ob cy na po zio mie roz sze rzo -
nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub 
R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: jw./) 

 orien ta li sty ka – in do lo gia III (uwa ga: ję zyk an giel ski na po zio mie roz sze -
rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P 
lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, 
nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk an giel ski R) 

 orien ta li sty ka – ja po ni sty ka III, IwII (uwa ga: ję zyk an giel ski na po -
zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: 
ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk an giel ski R) 

 orien ta li sty ka – ko re ani sty ka I, Iw (uwa ga: ję zyk an giel ski na po zio mie 
roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk 
pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk an giel ski R) 

 orien ta li sty ka – kul tu ra Wscho du Sta ro żyt ne go III (uwa ga: ję zyk ob -
cy na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy -
ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk ob cy R 
/do wy bo ru jw./) 

 orien ta li sty ka – mon go li sty ka i ty be to lo gia I (uwa ga: ję zyk ob cy na po zio -
mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk 
pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: jw./) 

 orien ta li sty ka – si no lo gia III, IwII (uwa ga: ję zyk an giel ski na po zio -
mie roz sze rzo nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk an giel ski R) 

 orien ta li sty ka – tur ko lo gia III (uwa ga: ję zyk ob cy na po zio mie roz sze rzo -
nym mo że być wska za ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub 
R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: jw./) 

 pe da go gi ka III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P 
lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, 
wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo -
śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia) 

 pe da go gi ka IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań -
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/; przed miot punk to wa ny: je -
den przed miot /P lub R/ spo śród – bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo -
gra fia, fi lo zo fia) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (przed mio ty wy ma ga ne: 
ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an giel ski P lub R oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mz (przed mio ty wy ma ga ne: 
ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk an giel ski P lub R; przed miot punk -
to wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo śród – bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, 
WOS, geo gra fia, fi lo zo fia) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te -
ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 
hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia) 

 pe da go gi ka spe cjal na Mz (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, 
hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/; przed miot punk to -
wa ny: je den przed miot /P lub R/ spo śród – bio lo gia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, 
geo gra fia, fi lo zo fia) 
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 po li to lo gia III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob -
ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob -
cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj -
ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, in -
for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki) 

 po li to lo gia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty ma tu ral ne P lub R) 
 po li ty ka spo łecz na III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go 

ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, 
ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, 
ro syj ski, por tu gal ski, sło wac ki, szwedz ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/ fi -
zy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki) 

 pra wo M (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go przed mio tu, nie 
moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal -
ski/, je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/ fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło -
ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/ fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS) 

 pra wo Mw (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk 
ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło -
wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/) 

 pro fi lak ty ka spo łecz na i re so cja li za cja III (uwa ga: nie moż na wska zać 
dwu krot nie te go sa me go przed mio tu; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub 
R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den 
przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pro fi lak ty ka spo łecz na i re so cja li za cja IzIIz (uwa ga: moż na wy brać tyl -
ko je den ję zyk ob cy; P lub R – trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty -
ka, bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, 
por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/) 

 psy cho lo gia M (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka; 
przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P 
lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz pań ski, ro syj ski, por -
tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję -
zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi -
zy ka/ fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka WOS) 

 psy cho lo gia Mw (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka; nie 
moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go przed mio tu; przed mio ty wy ma ga ne /P lub 
R/: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz -
pań ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot spo śród: ję -
zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, 
nie miec ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, 
fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, ma te -
ma ty ka; przed mio ty punk to wa ne /P lub R/: je den przed miot spo śród – ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, 
ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, ję zyk ła ciń -
ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, 
fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, ma te ma ty ka) 

 Psy cho lo gy Ma (etap I. uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję -
zy ka; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob -
cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, wło ski, hisz pań ski, ro syj -
ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec -
ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi -
lo zo fia, fi zy ka/ fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka WOS; etap II. 
eg za min wstęp ny w ję zy ku an giel skim /wy kaz lek tur do stęp ny na uczel ni/) 

 pu bli ko wa nie współ cze sne III (Etap I. przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol -
ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz 
je den przed miot /R/ spo śród: hi sto ria, geo gra fia, WOS, in for ma ty ka, fi lo zo fia, hi -
sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, 
fi zy ka i astro no mia/fi zy ka; Etap II. spraw dzian pre dys po zy cji do stu diów na kie -
run ku pu bli ko wa nie współ cze sne – test pi sem ny z za kre su pro ble ma ty ki zwią za -
nej z pu bli ko wa niem współ cze snym) 

 pu bli ko wa nie współ cze sne IzIIz (uwa ga: moż na wska zać trzy róż ne ję zy -
ki ob ce; P lub R – trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk 
fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk 
por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, 
WOS, bio lo gia, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, che mia, fi zy ka 
i astro no mia/fi zy ka, hi sto ria sztu ki, fi lo zo fia) 

 sa mo rząd te ry to rial ny i po li ty ka re gio nal na I (uwa ga: nie moż na wska zać 
dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, 
ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu -
ski, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed -
miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, 
hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, WOS, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk ro syj ski, ję -
zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki) 

 sla wi sty ka III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka; 
przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P 
lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło -
wac ki, szwedz ki, por tu gal ski, ję zyk mniej szo ści na ro do wej – ukra iń ski/ oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję -
zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk sło wac ki, ję zyk szwedz ki, ję zyk 
por tu gal ski, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia, hi -
sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, 
li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re -
gio nal ny – ka szub ski, WOS, wie dza o tań cu) 

 so cjo lo gia III (Etap 1. przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma -
ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pań ski, wło ski, ro syj ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo -
zo fia, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria 
sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an -
tycz na, WOS; Etap 2. test kom pe ten cyj ny spraw dza ją cy pre dys po zy cje kan dy da -
ta do stu diów so cjo lo gicz nych) 

 so cjo lo gia sto so wa na i an tro po lo gia spo łecz na III (uwa ga: nie moż -
na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P 
lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie -
miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den 
przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 so cjo lo gia sto so wa na i an tro po lo gia spo łecz na IzIIz (uwa ga: moż na wy -
brać tyl ko je den ję zyk ob cy; trzy przed mio ty /P lub R/ spo śród: ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj -
ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki) 
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 sto so wa na psy cho lo gia zwie rząt Iz (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy 
te go sa me go ję zy ka ob ce go; nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go przed -
mio tu; przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, 
sło wac ki/ oraz je den przed miot spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści 
na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej 
– łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no -
mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, ma te ma ty ka; przed miot punk to wa -
ny /P lub R/: je den przed miot spo śród – ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk mniej szo ści 
na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej 
– łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję -
zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no -
mia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS, ma te ma ty ka) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go 
sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka 
P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań -
ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki) 

 stu dia fi lo lo gicz no -kul tu ro znaw cze I (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra -
zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma -
te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, hisz -
pań ski, por tu gal ski, wło ski/ oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny P lub R) 

 stu dia wschod nie III (przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma -
ty ka P lub R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski, 
hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: hi sto ria, WOS, geo -
gra fia, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki, ję zyk bia ło ru ski, ję zyk łem kow ski, ję zyk li tew ski, 
ję zyk ukra iń ski) 

 sztu ka pi sa nia I (uwa ga: nie moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob -
ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob -
cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj -
ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk 
pol ski, fi lo zo fia, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, 
hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki 
i kul tu ra an tycz na, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, nie miec ki, 
ukra iń ski/, ję zyk mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub -
ski, WOS, wie dza o tań cu, in for ma ty ka, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk 
nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk 
szwedz ki, ję zyk sło wac ki) 

 ukra ini sty ka z ję zy kiem an giel skim III (uwa ga: nie moż na wska zać dwa 
ra cy te go sa me go ję zy ka ob ce go; ten sam ję zyk mniej szo ści mo że być uwzględ -
nio ny dwu krot nie; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub 
R, ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro -
syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski, mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew -
ski, ukra iń ski/, mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski; 
przed miot punk to wa ny /P lub R/: ję zyk ob cy no wo żyt ny, bio lo gia, che mia, fi lo zo -
fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu -
ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz -
na, ję zyk mniej szo ści na ro do wej /bia ło ru ski, li tew ski, ukra iń ski, nie miec ki/, ję zyk 
mniej szo ści et nicz nej – łem kow ski, ję zyk re gio nal ny – ka szub ski, WOS, wie dza 
o tań cu); uwa ga: stu dia ad re so wa ne do osób bez zna jo mo ści ję zy ka ukra iń -
skie go lub ze zna jo mo ścią na po zio mie co naj mniej A1 oraz ze zna jo mo ścią 
ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B1 

 Un der gra du ate Pro gram me in In ter na tio nal Re la tions Ia (uwa ga: nie 
moż na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję -
zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal -
ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo -

gra fia, fi lo zo fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, 
 bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi -
sto ria sztu ki; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go na po zio mie B2) 

 Un der gra du ate Pro gram me in Po li ti cal Scien ce Ia (uwa ga: nie moż -
na wska zać dwa ra zy te go sa me go ję zy ka ob ce go; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk 
pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu gal ski/ oraz 
je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi -
lo zo fia, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, bio lo -
gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/ fi zy ka, in for ma ty ka, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria 
sztu ki; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po -
zio mie B2) 

 za rzą dza nie III (uwa ga: moż na wska zać dwa ra zy ten sam przed miot; przed -
mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R 
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal -
ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk an -
giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro -
syj ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło wac ki, ma te ma ty ka, 
in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che -
mia, bio lo gia) 

 za rzą dza nie IwIIz, IzIIz (przed mio ty wy ma ga ne /P lub R/: ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj -
ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, 
che mia, bio lo gia) 

 za rzą dza nie fi nan sa mi i ra chun ko wość III (uwa ga: moż na wska zać dwa 
ra zy ten sam przed miot; przed mio ty wy ma ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty -
ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz -
pań ski, wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk fran cu ski, ję zyk nie miec ki, ję zyk hisz -
pań ski, ję zyk wło ski, ję zyk ro syj ski, ję zyk por tu gal ski, ję zyk szwedz ki, ję zyk sło -
wac ki, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, fi zy ka/fi zy -
ka i astro no mia, che mia, bio lo gia) 

 za rzą dza nie fi nan sa mi i ra chun ko wość IwII (przed mio ty wy ma ga ne /P lub 
R/: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, 
wło ski, ro syj ski, por tu gal ski, szwedz ki, sło wac ki/ oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia, fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka, che mia, bio lo gia) 

 za sto so wa nia fi zy ki w bio lo gii i me dy cy nie III (uwa ga: ma te ma ty ka 
na po zio mie roz sze rzo nym mo że być wska za na dwu krot nie; przed mio ty wy ma -
ga ne: ję zyk pol ski P lub R, ma te ma ty ka R, ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, nie miec ki, hisz pań ski, wło ski, ro syj ski, sło wac ki, szwedz ki, por tu -
gal ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, 
che mia, bio lo gia, in for ma ty ka) 
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Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na 
Wy szyń skie go w War sza wie 
 

01-815 War sza wa, ul. De waj tis 5 
In for ma cje dla kan dy da tów:  
tel. 22 569 96 94, 22 569 68 32  
tel. 22 569 96 92, 22 569 68 51 
www.uksw.edu.pl 
www.re kru ta cja.uksw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uksw.edu.pl  
e -ma il: ad mis sion@uksw.edu.pl 

 
Wy dział Bio lo gii i Na uk o Śro do wi sku 
www.wbns.uksw.edu.pl 
 bio lo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia) 
 in ży nie ria śro do wi ska III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

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

 
Wy dział Fi lo zo fii Chrze ści jań skiej 
www.wfch.uksw.edu.pl 
 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 

fi lo zo fia, WOS, geo gra fia, bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, hi -
sto ria, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, che mia) 

 ochro na śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, fi lo zo fia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, hi -
sto ria, WOS, geo gra fia, che mia) 

 psy cho lo gia M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, hi sto ria, che mia, geo gra -
fia, fi lo zo fia) 

 
Wy dział Ma te ma tycz no -Przy rod ni czy  
– Szko ła Na uk Ści słych 
www.wmp.uksw.edu.pl 
 che mia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty -

ka, in for ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia) 
 fi zy ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, 

in for ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia) 
 in for ma ty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te -

ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia) 
 in for ma ty ka InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych 

do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 ma te ma ty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te -

ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia, che mia) 
 ma te ma ty ka InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych 

do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 
Wy dział Me dycz ny. Col le gium Me di cum 
www.wmcm.uksw.edu.pl 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka) 
 pie lę gniar stwo I (ję zyk ob cy no wo żyt ny, przed miot do wy bo ru: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka i geo gra fia) 
 
Wy dział Na uk Hi sto rycz nych 
www.wnhs.uksw.edu.pl 
 ar che olo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, geo gra fia) 

 ar chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku men ta cją III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te -
ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, geo gra fia) 

 hi sto ria III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, 
geo gra fia) 

 hi sto ria sztu ki III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na, geo gra fia) 

 ochro na dóbr kul tu ry i śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, geo gra fia, bio lo gia) 

 za rzą dza nie dzie dzic twem kul tu ro wym III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma -
ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, geo gra fia) 

 
Wy dział Na uk Hu ma ni stycz nych 
www.wnh.uksw.edu.pl 
 fi lo lo gia kla sycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu -
zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, fi zy ka i astro no mia/fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka) 

 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka) 

 fi lo lo gia pol ska InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych 
do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 fi lo lo gia wło ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję -
zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka) 

 kul tu ro znaw stwo III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu -
zy ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, fi zy ka i astro no mia/fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka) 

 kul tu ro znaw stwo InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma -
ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li -
mi tu miejsc) 

 mu ze olo gia I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu zy ki, ję zyk 
ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Na uk Pe da go gicz nych 
www.pe da go gi ka.uksw.edu.pl 
 pe da go gi ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia) 
 pe da go gi ka InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 

no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty -
ka, bio lo gia) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty -
ka, bio lo gia) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia) 

 pe da go gi ka spe cjal na Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka, bio lo gia) 
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Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.wpia.uksw.edu.pl 
 ad mi ni stra cja III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 ad mi ni stra cja InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych 

do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 czło wiek w cy ber prze strze ni I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -

den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 czło wiek w cy ber prze strze ni In (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, 

wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa -
nia li mi tu miejsc); uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uru cho mie nia kie run ku 

 pra wo M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi -
sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 pra wo Mn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych do ku men -
tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

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

 
Wy dział Pra wa Ka no nicz ne go 
www.wpk.uksw.edu.pl 
 pra wo ka no nicz ne M spe cjal no ści: ka no nicz no -cy wil na, ka no nicz na ad mi -

ni stra cyj no -są do wa (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 pra wo ka no nicz ne Mn spe cjal ność: ka no nicz na ad mi ni stra cyj no -są do wa 
(zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych do ku men tów w wy zna -
czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 
Wy dział Spo łecz no -Eko no micz ny 
www.wse.uksw.edu.pl 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 

je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, geo gra fia, in for ma ty ka) 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji 

w IRK, wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

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

 eko no mia In (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych do ku men -
tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 eu ro pe isty ka III (ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 

 po li to lo gia III (ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia) 

 po li to lo gia InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga nych do -
ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu miejsc); 
uwa ga: re kru ta cja pod wa run kiem uru cho mie nia kie run ku 

 pra ca so cjal na I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, geo gra fia) 

 so cjo lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, WOS, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na, geo gra fia) 

 za rzą dza nie pu blicz ne I (ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi lo zo fia, dru gi ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Stu diów nad Ro dzi ną 
www.wsr.uksw.edu.pl 
 na uki o ro dzi nie III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka) 

 na uki o ro dzi nie InIIn (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji w IRK, wy ma ga -
nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy czer pa nia li mi tu 
miejsc) 

 
Wy dział Teo lo gicz ny 
www.teo lo gia.uksw.edu.pl 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III spe cjal no ści: dzien ni kar -

stwo ogól ne, ko mu ni ka cja me dial no -kul tu ro wa (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, 
ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia; roz mo wa kwa li fi ka cyj na z za kre su edu -
ka cji me dial nej obej mu ją ca pod sta wo wą wie dzę dot. bez pie czeń stwa w cy ber -
prze strze ni, wy cho wa nie do od po wie dzial ne go ko rzy sta nia z In ter ne tu, wia do mo -
ści na te mat me diów w Pol sce /zna jo mość ryn ku me dial ne go w Pol sce, 
naj waż niej szych ty tu łów pra so wych – dzien ni ków i ty go dni ków opi nii, naj waż niej -
szych nadaw ców te le wi zyj nych i sta cji ra dio wych, naj po pu lar niej szych por ta li in -
ter ne to wych oraz me diów spo łecz no ścio wych/) 

 teo lo gia M spe cjal no ści: teo lo gia ogól na; sp. na uczy ciel sko -ka te che tycz na 
(ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, ma te ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, fi lo zo fia; roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na: wia do mo ści o Pi śmie Św., wie rze i hi sto rii Ko ścio ła oraz mo ral no -
ści ka to lic kiej) 

 teo lo gia Mn spe cjal ność: teo lo gia ogól na (zło że nie, po do ko na niu re je stra cji 
w IRK, wy ma ga nych do ku men tów w wy zna czo nych ter mi nach, do mo men tu wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

 

 

Uni wer sy tet Wro cław ski 
 

50-137 Wro cław 
pl. Uni wer sy tec ki 1 
tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43 
www.re kru ta cja.uni.wroc.pl 
 

 Ogól ne za sa dy re kru ta cji: 
– Je że li eg za min z da ne go przed mio tu był zda wa ny na dwóch po zio mach, pod uwa -

gę bra ny bę dzie ko rzyst niej szy wy nik. 
– UWr sto su je wyż szy prze licz nik dla po zio mu roz sze rzo ne go. 
– W po stę po wa niu re kru ta cyj nym bra ne są pod uwa gę wy ni ki eg za mi nów pi sem nych. 
– Kan dy da ci, któ rzy po sia da ją dy plom IB, są przyj mo wa ni na stu dia na ta kich sa mych 

za sa dach, jak kan dy da ci le gi ty mu ją cy się tzw. no wą ma tu rą. Dla po trzeb ran kin gu 
oso by z ma tu rą IB otrzy mu ją punk ty re kru ta cyj ne w licz bie rów nej mak sy mal nej 
licz bie punk tów prze wi dzia nych w re kru ta cji na da ny kie ru nek stu diów (N) po mno -
żo nej przez względ ną licz bę punk tów uzy ska nych na dy plo mie IB i po dzie lo nej 
przez 45. 

– Kan dy dat, któ ry zdał ma tu rę dwu ję zycz ną z ję zy ka ob ce go, otrzy mu je w ce lu ob li -
cze nia punk tów re kru ta cyj nych mak sy mal ną licz bę punk tów za po ziom pod sta wo -
wy z ję zy ka ob ce go (100%), po mno żo ną przez od po wied ni współ czyn nik okre ślo ny 
w za sa dach re kru ta cji. Wy nik eg za mi nu z ję zy ka ob ce go zda ne go na po zio mie dwu -
ję zycz nym jest prze li cza ny na wy nik eg za mi nu z ję zy ka ob ce go na po zio mie roz sze -
rzo nym przez po mno że nie przez 4/3 i za okrą gle nie do peł ne go pro cen ta, a na stęp -
nie mno żo ny przez od po wied ni współ czyn nik okre ślo ny w za sa dach re kru ta cji. 

 
 ad mi ni stra cja III (hi sto ria lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -

den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, WOS, geo gra fia) 
 ad mi ni stra cja IzIIz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 an gli sty ka III (ję zyk an giel ski R, ję zyk pol ski R oraz do wol ny przed miot zda -

wa ny na ma tu rze in ny niż ww.); uwa ga: brak ję zy ka an giel skie go na po zio mie 
roz sze rzo nym, ję zy ka pol skie go na po zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fi ku je 
kan dy da ta z po stę po wa nia re kru ta cyj ne go 
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 an gli sty ka IzIIz (ję zyk an giel ski R, ję zyk pol ski oraz do wol ny przed miot zda -
wa ny na ma tu rze in ny niż ww.); uwa ga: brak ję zy ka an giel skie go na po zio mie 
roz sze rzo nym dys kwa li fi ku je kan dy da ta z po stę po wa nia re kru ta cyj ne go 

 ar che olo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria, geo gra fia) 
 astro no mia III (fi zy ka R, ma te ma ty ka P lub R, je den przed miot /R/ spo śród: 

bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka); uwa ga: wa run kiem ko niecz nym 
do przy ję cia na stu dia jest uzy ska nie mi ni mum 50 punk tów 

 Ba che lor of Bu si ness and Ad mi ni stra tion Ia (świa dec two upraw nia ją ce 
do pod ję cia stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go min. na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro -
wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta -
wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie -
ni są kan dy da ci dla któ rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym 
w ukoń czo nej szko le śred niej lub na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an -
giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po -
zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za -
min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie 
do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło -
we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/) 

 bez pie czeń stwo na ro do we I (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo na ro do we Iz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa ne 
na ma tu rze) 

 bio lo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 bio lo gia czło wie ka I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio -
lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 

 bio tech no lo gia III (che mia, ję zyk an giel ski oraz je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, ma te ma ty ka, fi zy ka; przy jed na ko wej licz bie punk tów – che mia, fi zy ka, 
ma te ma ty ka, bio lo gia) 

 Bio tech no lo gy Ia (I etap: świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; przed -
sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go mi ni -
mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń 
bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po -
twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ -
rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub 
na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, 
któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej 
na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio -
mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy plo mu/; II etap: bio lo gia, che mia, 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 che mia III (che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 che mia i tok sy ko lo gia są do wa III (che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, in for ma ty ka) 

 che mia me dycz na III (che mia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, in for ma ty ka) 

 Che mi stry Ia (świa dec two upraw nia ją ce go do pod ję cia stu diów; przed sta wie -
nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go mi ni mum 
na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez -
po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po -
twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ -
rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub 
na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, 
któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej 
na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio -
mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce -
na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go 
za gra ni cą/) 

 Cri mi nal Ju sti ce Ia (świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; przed sta wie -
nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go mi ni mum na po -
zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio 
na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce go 
zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel ski był 
ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub na ukoń czo nych stu diach, 
dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an -
giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów 
zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men -
cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło we -
go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/) 

 dy plo ma cja eu ro pej ska III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz ję -
zyk pol ski lub ma te ma ty ka) 

 dy plo ma cja eu ro pej ska IzIIz (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa ne 
na ma tu rze) 

 dzie dzic two kul tu ry ma te rial nej – ochro na, pro mo cja, go spo da ro wa -
nie I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz in ny niż ww. do wol nie wy bra ny 
przed miot pi sem ny) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, WOS, 
ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na IzIIz (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, 
WOS, ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi lo zo fia) 

 eko no mia III (ma te ma ty ka lub hi sto ria; ję zyk ob cy no wo żyt ny; je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, WOS) 

 eko no mia IzII (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 et no lo gia i an tro po lo gia kul tu ro wa III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS, fi lo zo fia) 
 Eu ro pe an Cul tu res Ia (świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; przed -

sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go mi ni -
mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń 
bez po śred nio na Uczel ni/; z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier -
dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję -
zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub na ukoń -
czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li 
ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, 
któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest 
on wy ka za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji 
przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/) 

 eu ro pe isty ka III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz ję zyk pol ski lub 
ma te ma ty ka) 

 eu ro pe isty ka IzII,z (trzy do wol nie wy bra ne przed mio ty zda wa ne na ma tu -
rze) 

 fi lo lo gia chor wac ka z ję zy kiem serb skim III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję -
zyk pol ski); uwa ga: na uka ję zy ka chor wac kie go od pod staw 

 fi lo lo gia cze ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia fran cu ska III (ję zyk fran cu ski lub in ny ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, do -

wol ny przed miot, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.) 
 fi lo lo gia ger mań ska III (ję zyk nie miec ki lub in ny ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia ger mań ska IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 fi lo lo gia hisz pań ska III (ję zyk hisz pań ski lub in ny ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, 

do wol ny przed miot w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.) 
 fi lo lo gia in dyj ska III (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, do wol ny przed miot /pi -

sem ny/, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.) 
 fi lo lo gia kla sycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski /, do wol ny przed miot in -

ny niż ww., w tym dru gi ję zyk ob cy) 
 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot 

in ny niż ww.) 
 fi lo lo gia pol ska IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
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 fi lo lo gia ro syj ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski); uwa ga: na uka ro -
syj skie go od by wa się od pod staw i na po zio mie za awan so wa nym 

 fi lo lo gia ukra iń ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz ję zyk pol ski lub ję zyk ukra -
iń ski); uwa ga: na uka ję zy ka ukra iń skie go od by wa się od pod staw 

 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski, fi lo zo fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot 
in ny niż ww.) 

 fi lo zo fia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 fi zy ka III (fi zy ka R, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

/R/ spo śród: che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, bio lo gia); uwa ga: wa run kiem ko -
niecz nym do przy ję cia na stu dia jest uzy ska nie mi ni mum 50 punk tów 

 ge ne ty ka i bio lo gia eks pe ry men tal na III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 
przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 

 geo gra fia III (geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS) 

 geo lo gia III (geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, bio lo gia, ma te ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka, che mia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, ję zyk pol ski) 

 hi sto ria III (hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz do wol ny przed miot in ny niż ww.) 
 hi sto ria IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 hi sto ria sztu ki III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot 

in ny niż ww.) 
 in dy wi du al ne stu dia in for ma tycz no -ma te ma tycz ne I (in for ma ty ka R, ma -

te ma ty ka R, ję zyk ob cy no wo żyt ny P lub R oraz je den przed miot /R/ spo śród: fi -
zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 In dy wi du al ne Stu dia Mię dzy ob sza ro we III (I etap: ję zyk pol ski, ma te -
ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot /R/ spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi lo zo fia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk grec ki i kul tu ra an tycz na, WOS, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny in ny niż wy bra ny wcze śniej; uwa ga: brak przed mio tu do wy -
bo ru na po zio mie roz sze rzo nym dys kwa li fi ku je kan dy da ta; II etap: roz mo wa kon -
sul ta cyj na spraw dza ją ca pre dys po zy cje do stu diów; uwa ga: wy bo ru te ma tu roz -
mo wy oraz źró deł i ma te ria łów, w opar ciu o któ re bę dzie ona pro wa dzo na, 
do ko nu je kan dy dat; pod uwa gę bę dzie bra na zdol ność do pod ję cia po le mi ki, kre -
atyw ne po dej ście do wła snych fa scy na cji, doj rza łość in te lek tu al na kan dy da ta, plan 
i po my sły kan dy da ta na stu dio wa nie; do pro po zy cji te ma tu roz mo wy na le ży do -
łą czyć in for ma cję o wy ko rzy sta nej bi blio gra fii /min. 2-3 opra co wa nia, w tym co 
jed no mo że być o cha rak te rze po pu lar no -na uko wym/; na stu dia kwa li fi ko wa ni 
bę dą kan dy da ci, któ rzy uzy ska li co naj mniej 240 punk tów re kru ta cyj nych) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, do wol ny in ny przed miot zda wa ny na ma tu rze /w tym in ny ję zyk ob cy 
no wo żyt ny/) 

 in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo IzIIz (trzy do wol ne przed -
mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 in for ma ty ka III stu dia 3,5-let nie  in ży nier skie (in for ma ty ka, ma te ma ty ka, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka; uwa ga: na stu dia bę dą kwa li fi ko wa ni kan dy da ci, któ rzy uzy ska li co naj -
mniej 115 pkt re kru ta cyj nych oraz co naj mniej 30% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne -
go z ma te ma ty ki na po zio mie R lub co naj mniej 70% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go 
z ma te ma ty ki na po zio mie P) 

 in for ma ty ka III stu dia 3-let nie li cen cjac kie (in for ma ty ka, ma te ma ty ka, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma -
ty ka; uwa ga: na stu dia bę dą kwa li fi ko wa ni kan dy da ci, któ rzy uzy ska li co naj -
mniej 115 pkt re kru ta cyj nych oraz co naj mniej 30% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go 
z ma te ma ty ki na po zio mie R lub co naj mniej 70% pkt z eg za mi nu ma tu ral ne go 
z ma te ma ty ki na po zio mie P) 

 in for ma ty ka sto so wa na i sys te my po mia ro we I stu dia 3,5-let nie in ży -
nier skie (fi zy ka R, ma te ma ty ka P lub R, in for ma ty ka R oraz je den przed miot /R/ 
spo śród: che mia, bio lo gia, geo gra fia); uwa ga: wa run kiem ko niecz nym do przy -
ję cia na stu dia jest uzy ska nie mi ni mum 50 punk tów 

 in ży nie ria geo lo gicz na III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (ma te ma ty ka lub 
fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, geo -
gra fia, ma te ma ty ka) 

 ita lia ni sty ka I (ję zyk pol ski, ję zyk wło ski lub in ny ję zyk ob cy, do wol ny in ny przed -
miot, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż wy bra ny) 

 ju da isty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski oraz do wol ny przed miot /R/ pi -
sem ny in ny niż ww.) 

 ko mu ni ka cja wi ze run ko wa III, IzIIz (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, WOS, 
ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi lo zo fia) 

 ko re ani sty ka I (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na R, do -
wol ny przed miot, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.) 

 kry mi no lo gia Iz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 kul tu ra i prak ty ka tek stu – twór cze pi sa nie i edy tor stwo I (ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze in ny niż ww.) 
 kul tu ro znaw stwo III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: hi sto ria, hi sto ria mu zy ki, hi sto ria sztu ki, WOS, wie dza o tań cu, 
geo gra fia) 

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka R, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
/R/ spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 mi kro bio lo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio -
lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 

 mi li ta rio znaw stwo I (hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz przed miot do wol ny 
– in ny niż wy mie nio ny) 

 mu zy ko lo gia III (roz mo wa kwa li fi ka cyj na: pre dys po zy cje kan dy da ta do stu -
diów mu zy ko lo gicz nych /m. in. umie jęt no ści mu zycz ne w za kre sie pod sta wo wym, 
pre dys po zy cje do stu dio wa nia na kie run ku hu ma ni stycz nym/) 

 ni der lan dy sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, do wol ny in ny przed -
miot w tym in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ochro na śro do wi ska III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 pe da go gi ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: hi sto ria, bio lo gia, WOS) 

 pe da go gi ka IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mz (I etap. ję zyk pol -

ski, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, hi sto ria, WOS; II etap. spraw dzian prak tycz ny z za kre su: po praw no ści wy -
mo wy i pi sa nia, pre dys po zy cji mu zycz nych; uwa ga: nie za li cze nie jed ne go 
ele men tu spraw dzia nu dys kwa li fi ku je kan dy da ta; uwa ga: o przy ję cie nie mo gą 
ubie gać się oso by z dys lek sją) 

 pe da go gi ka spe cjal na M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: hi sto ria, bio lo gia, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka spe cjal na Mz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 po li to lo gia III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia) 
 po li to lo gia IaIIa spe cjal no ści: Com pa ra ti ve Po li tics, Glo bal Se cu ri ty, Me -

dia and Po li tics, Eu ro pe in the World (świa dec two upraw nia ją ce do pod ję cia 
stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in for ma cje dot. ho no ro wa nych 
za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: z obo wiąz ku przed sta wie nia za -
świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go zwol nie ni są kan -
dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy kła do wym w ukoń czo nej szko -
le śred niej lub na ukoń czo nych stu diach, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem 
oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel skie go na po zio mie roz sze rzo nym 
co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów zda li eg za min z ję zy ka an giel skie -
go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple men cie do dy plo mu; po zy tyw na for -
mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy -
ska ne go za gra ni cą/) 

 po li to lo gia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
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 pra ca so cjal na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia) 

 pra ca so cjal na IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 pra wo M (hi sto ria lub ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 

spo śród: ję zyk pol ski, WOS, geo gra fia) 
 pra wo Mw, Mz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 psy cho lo gia M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 psy cho lo gia Mw (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 pu bli ko wa nie cy fro we i sie cio we III (ję zyk ob cy no wo żyt ny, do wol ny in ny 

przed miot zda wa ny na ma tu rze oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka) 

 pu bli ko wa nie cy fro we i sie cio we IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa -
ne na ma tu rze) 

 si no lo gia I (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na R, do -
wol ny przed miot, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.; uwa ga: wy ma ga na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 so cjo lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia) 

 so cjo lo gia IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 
 so cjo lo gia eko no micz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia) 
 so cjo lo gia eko no micz na IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne na ma -

tu rze) 
 so cjo lo gia grup dys po zy cyj nych III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 

oraz je den przed miot spo śród: WOS, hi sto ria, ma te ma ty ka, geo gra fia) 
 so cjo lo gia grup dys po zy cyj nych IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne 

na ma tu rze) 
 sto sun ki mię dzy na ro do we III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny 

/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je den przed miot spo -
śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we IaIIa spe cjal ność: Glo bal Stu dies (świa dec two 
upraw nia ją ce do pod ję cia stu diów; przed sta wie nie za świad cze nia po twier dza ją -
ce go zna jo mość ję zy ka an giel skie go mi ni mum na po zio mie B2 /szcze gó ło we in -
for ma cje dot. ho no ro wa nych za świad czeń bez po śred nio na Uczel ni/; uwa ga: 
z obo wiąz ku przed sta wie nia za świad cze nia po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka 
an giel skie go zwol nie ni są kan dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel ski był ję zy kiem wy -
kła do wym w ukoń czo nej szko le śred niej lub na ukoń czo nych stu diach, dla któ -
rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy zda li ma tu rę z ję zy ka an giel -
skie go na po zio mie roz sze rzo nym co naj mniej na 80%, któ rzy w trak cie stu diów 
zda li eg za min z ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2 i jest on wy ka za ny w su ple -
men cie do dy plo mu; po zy tyw na for mal na oce na apli ka cji przez ko or dy na to ra wy -
dzia ło we go /dot. tyl ko dy plo mu uzy ska ne go za gra ni cą/) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty zda wa ne 
na ma tu rze) 

 stu dia śród ziem no mor skie III (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, do wol ny przed -
miot, w tym dru gi ję zyk ob cy, in ny niż ww.) 

 tu ry sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, 
bio lo gia, fi zy ka, che mia, hi sto ria, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie mi gra cja mi I (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz ję zyk 
pol ski lub ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie pro jek ta mi spo łecz ny mi III (hi sto ria, WOS, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie pro jek ta mi spo łecz ny mi IzIIz (trzy do wol ne przed mio ty 
zda wa ne na ma tu rze) 

 za rzą dza nie śro do wi skiem przy rod ni czym III (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka) 

 

 

Uni wer sy tet Zie lo no gór ski 
 

65-417 Zie lo na Gó ra, ul. Li ce al na 9 
tel. 68 328 20 00, 68 328 30 00 
Biu ro Re kru ta cji 
tel. 68 328 32 70, 68 328 29 36 
   tel. 68 328 29 37, 68 328 32 75 
www.uz.zgo ra.pl 
e -ma il: rek tor@uz.zgo ra.pl 

 
Wy dział Ar ty stycz ny  
www.wa.uz.zgo ra.pl 
 ar chi tek tu ra wnętrz I (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90 pkt/; roz mo -

wa kwa li fi ka cyj na /0-10 pkt/; za kwa li fi ko wa ny do przy ję cia na stu dia w ra mach 
li mi tu miejsc, mo że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak 
nie mniej szą niż 30) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (spraw dzian prak -
tycz ny: pre dys po zy cje mu zycz ne /0-25 pkt/, umie jęt ność gry na do wol nym in stru -
men cie – wy ko na nie jed ne go utwo ru /0-25 pkt/, umie jęt ność śpie wu – wy ko na nie 
jed ne go utwo ru w do wol nej sty li sty ce /0-25 pkt/, pre dys po zy cje ma nu al ne /0-25 
pkt/; za kwa li fi ko wa ny do przy ję cia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo że być 
wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie mniej szą niż 50) 

 gra fi ka I (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90 pkt/, roz mo wa kwa li fi ka cyj -
na /0-10 pkt/; za kwa li fi ko wa ny do przy ję cia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, 
mo że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie mniej szą 
niż 30) 

 jazz i mu zy ka es tra do wa I (część prak tycz na oce nia ją ca: pre dys po zy cje mu -
zycz ne /0-25 pkt/ oraz umie jęt no ści – spraw dzian re ali zo wa ny jest w jed nej 
z trzech form do wy bo ru /0-75 pkt/: 1. gra na in stru men cie – wy ko na nie dwóch 
stan dar dów jaz zo wych, 2. śpiew /do wy bo ru: jaz zo wy, pop, go spel/ – wy ko na nie 
dwóch utwo rów w tym przy naj mniej jed ne go stan dar du, 3. kom po zy cja i aran ża -
cja /przed sta wie nie dwóch wła snych prac kom po zy tor skich lub aran ża cyj nych/; 4. 
son gw ri ting – za pre zen to wa nie dwóch wła snych prac kom po zy tor skich, 5. pro -
duk cja mu zycz na obej mu je za pre zen to wa nie na grań dwóch utwo rów zre ali zo wa -
nych przez kan dy da ta w za kre sie re je stra cji, pro duk cji i mik su ma te ria łu dźwię -
ko we go, omó wie nie pro ce su pro duk cyj ne go i na rzę dzi uży tych do re ali za cji na gań. 
Za kwa li fi ko wa ny do przy ję cia na stu dia w ra mach li mi tu miejsc, mo że być wy -
łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie mniej szą niż 50) 

 ma lar stwo III (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90 pkt/, roz mo wa kwa -
li fi ka cyj na /0-10 pkt/; za kwa li fi ko wa ny do przy ję cia na stu dia w ra mach li mi tu 
miejsc, mo że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak nie 
mniej szą niż 30) 

 sztu ki wi zu al ne III (prze gląd wy bra nych prac wła snych /0-90 pkt/, roz mo -
wa kwa li fi ka cyj na /0-10 pkt/; za kwa li fi ko wa ny do przy ję cia na stu dia w ra mach 
li mi tu miejsc, mo że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą punk tów, jed nak 
nie mniej szą niż 30) 

 
Wy dział Bu dow nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska  
www.wba is.uz.zgo ra.pl 
 ar chi tek tu ra M (punk ty za je den przed miot wy bra ny spo śród: bio lo gia, che -

mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 bu dow nic two III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 

 ener ge ty ka I, In (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski 
oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 

 geo in for ma ty ka i tech ni ki sa te li tar ne I, In (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, in for ma ty ka, WOS) 
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 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra -
fia, in for ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie go spo dar ką ko mu nal ną I, In (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS) 

 
Wy dział Eko no mii i Za rzą dza nia 
www.wez.uz.zgo ra.pl 
 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 

no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS) 
 eko no mia III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny) 
 lo gi sty ka III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -

żyt ny) 
 za rzą dza nie III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny) 
 
Wy dział Fi zy ki i Astro no mii  
www.wfa.uz.zgo ra.pl 
 astro no mia I (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, fi zy ka; 

przy bra ku fi zy ki – in for ma ty ka) 
 fi zy ka III (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 fi zy ka IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję -

zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 fi zy ka me dycz na I (P i R – bio lo gia, ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 

Wy dział Hu ma ni stycz ny 
www.wh.uz.zgo ra.pl 
 co aching i do radz two fi lo zo ficz ne I, In (P i R – je den przed miot spo śród: 

bio lo gia, che mia, fi lo zo fia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma -
ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III (P i R – ję zyk pol ski oraz 
je den przed miot  spo śród: fi lo zo fia, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny, wie dza o spo -
łe czeń stwie) 

 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn (P i R – ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia fran cu ska z dru gim ję zy kiem ro mań skim I (P i R – ję zyk pol ski, 

ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 fi lo lo gia ger mań ska III, InIIn (P i R – ję zyk nie miec ki, ję zyk pol ski) 
 fi lo lo gia pol ska III (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 fi lo lo gia ro syj ska III (P i R – ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski) 
 fi lo zo fia III (P i R – fi lo zo fia, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, hi sto ria mu -
zy ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ma te ma ty ka, WOS) 

 hi sto ria III (P i R – je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, hi -
sto ria sztu ki, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, ję zyk pol ski, wie dza o spo łe czeń -
stwie) 

 kul tu ro znaw stwo I (P i R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi lo zo -
fia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, in for ma ty ka, ję zyk ła ciń ski i kul tu -
ra an tycz na, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 li te ra tu ra po pu lar na i kre acje świa tów gier I (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 

https://www.stypendiadladziewczyn.pl
http://www.dziewczynywgrze.pl/
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Wy dział In for ma ty ki, Elek tro tech ni ki i Au to ma ty ki 
www.wiea.uz.zgo ra.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 biz nes elek tro nicz ny I, In (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję -

zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 

ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję -

zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 
Wy dział Le kar ski i Na uk o Zdro wiu 
www.wlnz.uz.zgo ra.pl 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (R – punk ty za dwa przed mio ty wy bra ne spo śród: 

bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, za kwa li fi ko wa ny do przy ję cia na stu dia 
w ra mach li mi tu miejsc, mo że być wy łącz nie kan dy dat z naj więk szą licz bą 
punk tów, jed nak nie mniej szą niż 80 pkt; z obu przed mio tów kan dy dat zo bo -
wią za ny jest uzy skać: mi ni mum 40 pkt z jed ne go wy bra ne go przed mio tu i mi -
ni mum 40 pkt z dru gie go wy bra ne go przed mio tu) 

 pie lę gniar stwo III (P i R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 ra tow nic two me dycz ne I (P i R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Eko no me trii  
www.wmie.uz.zgo ra.pl 
 in for ma ty ka i eko no me tria III (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka i eko no me tria IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (P i R – ma -

te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria da nych III (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma -
ty ka) 

 ma te ma ty ka III (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 ma te ma ty ka IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (P i R – ma te ma ty ka, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Me cha nicz ny 
www.wm.uz.zgo ra.pl 
 bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, fi zy -

ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: che mia, 
in for ma ty ka) 

 in ży nie ria bio me dycz na III (P i R – ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, in for ma ty ka) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, fi zy ka, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: che mia, in -
for ma ty ka) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (P i R – ma te ma ty ka, 
fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: che -
mia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Na uk Bio lo gicz nych  
www.wnb.uz.zgo ra.pl/pl 
 bio lo gia III, InII (P i R – bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny) 

 bio mo ni to ring i za rzą dza nie śro do wi skiem I, In (P i R – bio lo gia, che -
mia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bio tech no lo gia III (P i R – bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 ochro na śro do wi ska Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (P i R – bio lo gia, che mia, 
ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 tu ry sty ka i re kre acja I, In (P i R: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, wie dza o spo łe -
czeń stwie) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn (P i R – ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 ży wie nie czło wie ka i die to te ra pia I, In (R i P – ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ję zyk pol ski oraz bio lo gia lub che mia) 

 
Wy dział Pe da go gi ki, Psy cho lo gii i So cjo lo gii 
www.wpps.uz.zgo ra.pl 
 ani ma cja kul tu ry i twór czej ak tyw no ści w sie ci I, In (P i R – ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, je den przed miot wy bra ny in ny niż ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 ar te te ra pia I (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz przed miot wy -
bra ny in ny niż ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pe da go gi ka III spe cjal no ści: lo go pe dia i te ra pia pe da go gicz na, pe da go gi -
ka opie kuń czo -wy cho waw cza i pro fi lak ty ka, po rad nic two i so cjo te ra pia, re -
so cja li za cja z przy go to wa niem do pra cy w służ bach mun du ro wych, re so cja -
li za cja z pre wen cją kry mi nal ną/ (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot in ny niż ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pe da go gi ka InIIn spe cjal no ści: lo go pe dia i te ra pia pe da go gicz na, pe da go -
gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza i pro fi lak ty ka, po rad nic two i so cjo te ra pia, 
re so cja li za cja z przy go to wa niem do pra cy w służ bach mun du ro wych, re so -
cja li za cja z pre wen cją kry mi nal ną/ (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot in ny niż ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (P i R – ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz przed miot wy bra ny in ny niż ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz przed miot wy bra ny in ny niż ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 po li to lo gia III (P i R – je den przed miot spo śród: fi lo zo fia, geo gra fia, hi sto ria, 
ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 pra ca so cjal na III, InIIn (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
przed miot wy bra ny in ny niż ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 psy cho lo gia M spe cjal no ści /wy bór po VI se me strze/: psy cho lo gia kli nicz na; 
psy cho lo gia edu ka cyj na i wy cho waw cza; psy cho lo gia pra cy, or ga ni za cji i za -
rzą dza nia; psy cho lo gia zdro wia sek su al ne go (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 so cjo lo gia III (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz przed miot wy -
bra ny in ny niż ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.wpa.uz.zgo ra.pl 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (P i R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 

je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń -
stwie) 

 pra wo M, Mn (P i R – hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: geo gra fia, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS)



http://shesnnovation.pl/
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uczelnie  
TECHNICZNE

Prezentujemy 20 uczelni technicznych: 14 politechnik, trzy akademie i dwa uniwersytety. Najstarsze, największe i najbardziej prestiżowe z nich 
to Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Najmłodsze to Politechnika Bydgoska, dawniej Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, która uzyskała status politechniki 21 maja 2021 r. 

W XVII w. za czę ły po wsta wać spe cja li stycz ne, jed no kie run ko we szko ły tech nicz ne. Jed na z pierw szych cy wil nych szkół bu dow nic twa i ar chi tek tu ry 
zo sta ła utwo rzo na w 1692 r. w Wied niu.  

Zmia ny w spo so bie kształ ce nia spe cja li stów zaj mu ją cych się na uka mi tech nicz ny mi przy nio sła re wo lu cyj na Fran cja. Prze stał ist nieć je den z naj -
star szych uni wer sy te tów na świe cie – Sor bo na, re ak ty wo wa ny przez Na po le ona do pie ro w 1806 r. pod na zwą Uni wer sy te tu Ce sar skie go. W miej -
sce za mknię tych uni wer sy te tów po wsta ły szko ły wy ższe wy spe cja li zo wa ne w kształ ce niu po trzeb nych spe cja li stów.  

Pierw sze pró by po wo ła nia uczel ni tech nicz nej na te re nach Kró le stwa Kon gre so we go po dej mo wa li m.in. Sta ni sław Po toc ki, Raj mund Rem bie -
liń ski i Sta ni sław Sta szic. Pierw szą szko łą za wo do wą na zie miach pol skich by ła Szko ła Aka de micz no -Gór ni cza w Kiel cach, otwar ta pod ko niec 1816 r. 
Choć uczęsz cza ło do niej nie co po nad 90 słu cha czy, a ukoń czy ło ją 40, to wła śnie ci in ży nie ro wie z Kielc zna czą co przy czy ni li się do roz wo ju ośrod -
ków prze my sło wych w Za głę biu Sta ro pol skim.  

W 1826 ro ku po wsta ła uczel nia uwa ża na za pier wo wzór Po li tech ni ki War szaw skiej – War szaw ska Szko ła Przy go to waw cza do In sty tu tu Po li tech -
nicz ne go. Dzia ła ła je dy nie przez pięć lat, a jej za mknię cie by ło efek tem re pre sji, któ re mia ły miej sce po Po wsta niu Li sto pa do wym (1831 r.). W ostat nim 

ro ku dzia łal no ści na war szaw skiej uczel ni, stu dio wa ło 110 słu cha czy. 
Ko lej ny krót ki etap kształ ce nia pol skich in ży nie rów na te re nie za bo -
ru ro syj skie go prze rwa ło Po wsta nie Stycz nio we.  

Lo sy pol skich szkół tech nicz nych pod za bo rem au stro -wę gier skim 
są zwią za ne m.in. z Po li tech ni ką Lwow ską. W 1844 ro ku we Lwo wie, 
na pod bu do wie Aka de mii Re al no -Han dlo wej po wo ła no Aka de mię 
Tech nicz ną z sze ścio ma ka te dra mi: ma te ma ty ki, fi zy ki, me cha ni ki, geo -
me trii wy kreśl nej i ry sun ku tech nicz ne go, che mii, geo de zji. Po czte -
rech la tach, pod czas Wio sny Lu dów, na lwow skiej uczel ni wpro wa -
dzo no na ucza nie w ję zy ku pol skim. W 1851 r. pró bo wa no 
prze kształ cić Aka de mię Tech nicz ną w dwu po zio mo wą uczel nię –
 na wzór pa ry skiej po li tech ni ki. Po mi mo, że szko ła funk cjo no wa ła 
pod nie miec ką na zwą w ra mach au striac kie go sys te mu oświa to we go, 
rek tor i ko le gium pro fe sor skie w ko re spon den cji kra jo wej sto so wa ło 
kon se kwent nie pol ską na zwę – Szko ła Po li tech nicz na. For mal nie 
uczel nia przy ję ła mia no Po li tech ni ki Lwow skiej po od zy ska niu nie pod -
le gło ści – w 1921 ro ku.  

Wła dze pru skie za bra nia ły kształ ce nia w ję zy ku pol skim. Dzi -
siej sze po li tech ni ki w Gdań sku i Wro cła wiu od wo łu ją się do stu let -
niej tra dy cji Kró lew skich Szkół Tech nicz nych, któ re by ły uczel nia -
mi stric te nie miec ki mi, spo lo ni zo wa ny mi do pie ro po 1945 r. 
Po wsta nie pol skiej uczel ni by ło mo żli we do pie ro po I woj nie świa -
to wej. Jesz cze pod czas Po wsta nia Wiel ko pol skie go w 1919 r. w Po -
zna niu po wo ła na zo sta ła Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Bu do wy Ma -
szyn, a 10 lat póź niej Wy dział Elek trycz ny. Zmie nio na zo sta ła ta kże 
na zwa uczel ni na Pań stwo wą Wy ższą Szko łę Bu do wy Ma szyn 
i Elek tro tech ni ki. Pla ny po wo ła nia Po li tech ni ki Po znań skiej prze -
rwa ła II woj na świa to wa. Do pie ro we wrze śniu 1945 r. po znań ska 
uczel nia uzy ska ła na zwę Szko ły In ży nier skiej, a mia no Po li tech ni ki 
przy ję ła 10 lat póź niej. 

Na uka w uczel niach tech nicz nych w Pol sce cie szy się co raz więk szym za in te re so wa niem mło dzie ży zo rien to wa nej 
na prak tycz ne stu dia, gwa ran tu ją ce opty mal ne do sto so wa nie pro fi lu kształ ce nia do ryn ku pra cy. Stu dia tech nicz ne 
co raz czę ściej po dej mu ją dziew czy ny. Wię cej na ten te mat www.dziew czy ny na po li tech ni ki.pl

Dziewczyny
na politechniki!

7 kwietnia 2022

www.w.w dziewczynynapolitechniki.pl

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
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Wy dział In for ma ty ki 
wi.pb.edu.pl 
 in for ma ty ka III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -

zy ka, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in for ma ty ka i eko no me tria I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -

śród: fi zy ka, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ma te ma ty ka sto so wa na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział In ży nie rii Za rzą dza nia 
wiz.pb.edu.pl 
 in ży nie ria me blar stwa I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 lo gi sty ka III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 

in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 tu ry sty ka i re kre acja I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -

zy ka, geo gra fia,  in for ma ty ka, WOS; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 za rzą dza nie III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -

zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, WOS; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je -

den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria usług I, Iz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot 

spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Me cha nicz ny 
wm.pb.edu.pl  
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria bio me dycz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa i wy twa rza nia I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -

śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IzIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; 

w przy pad ku prze kro cze nia li mi tu miejsc: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot 
spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 me cha tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 

Aka de mia  
Tech nicz no -Hu ma ni stycz na 
w Biel sku -Bia łej 
 
 

43-309 Biel sko -Bia ła, ul. Wil lo wa 2 
tel. 33 827 93 50 
www.ath.biel sko.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ath.biel sko.pl 
 

 
Wy dział Bu do wy Ma szyn i In for ma ty ki 
wbmii.ath.biel sko.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka I, In (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka oraz 

do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in for ma ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka oraz do -

wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub 

in for ma ty ka oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

Po li tech ni ka Bia ło stoc ka 
 

15-351 Bia ły stok, ul. Wiej ska 45 a 
tel. 85 746 71 48, 85 746 71 47 
www.pb.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pb.edu.pl 
 

Ogól ne za sa dy re kru ta cji: 
• Re kru ta cja na stu dia na Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej od by wa się dro gą elek tro nicz ną 

przez sys tem In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów (IRK): irk.pb.edu.pl 
• W po stę po wa niu re kru ta cyj nym bra ne są pod uwa gę wy ni ki z czę ści pi sem nej eg -

za mi nu ma tu ral ne go. 
• W przy pad ku, gdy kan dy dat nie przy stą pił do czę ści roz sze rzo nej eg za mi nu ma tu -

ral ne go z da ne go przed mio tu, w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym otrzy mu je punk ty 
za po ziom pod sta wo wy (wy ni ka ją ce ze świa dec twa doj rza ło ści) oraz 0 punk tów 
za po ziom roz sze rzo ny. 

• Kan dy da tów na kie run ki: ar chi tek tu ra, ar chi tek tu ra wnętrz oraz gra fi ka obo wią zu -
je eg za min z ry sun ku od ręcz ne go.  

 
Wy dział Ar chi tek tu ry 
wa.pb.edu.pl 
 ar chi tek tu ra III (I etap: eg za min z ry sun ku od ręcz ne go; II etap: 1. ma te ma -

ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia; 3. ję -
zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ar chi tek tu ra wnętrz III (I etap: eg za min z ry sun ku od ręcz ne go; II etap: 1. 
ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo -
gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 gra fi ka I (I etap: eg za min z ry sun ku od ręcz ne go; II etap: 1. ma te ma ty ka; 2. je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Bu dow nic twa i Na uk o Śro do wi sku 
wb.pb.edu.pl  
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki; 3. 
ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bio tech no lo gia III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bu dow nic two III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ener ge ty ka ciepl na I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 go spo dar ka prze strzen na III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in ży nie ria rol no -spo żyw cza III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in ży nie ria śro do wi ska III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot 
spo śród: fi zy ka, che mia, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 le śnic two III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy -
ka, che mia, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Elek trycz ny 
we.pb.edu.pl 
 eko ener ge ty ka I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for -

ma ty ka, che mia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den 

przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, che mia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 elek tro tech ni ka III, IzIIz (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, in for ma ty ka, che mia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 elek tro tech ni ka – stu dia du al ne I pro fil prak tycz ny (1. ma te ma ty ka; 2. je -

den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, che mia; 3. ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 



 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka 
lub in for ma ty ka oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Hu ma ni stycz no -Spo łecz ny  
whs.ath.biel sko.pl 
 fi lo lo gia III, InIIn specjalność: fi lo lo gia an giel ska (ję zyk pol ski oraz ję -

zyk an giel ski) 
 fi lo lo gia IIIn, InIIn specjalność: fi lo lo gia hisz pań ska (ję zyk pol ski oraz 

do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 fi lo lo gia pol ska III (ję zyk pol ski oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka III, InIIn pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski oraz do wol ny ję -

zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski oraz 

do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział In ży nie rii Ma te ria łów, Bu dow nic twa i Śro do wi ska 
wim bis.ath.biel sko.pl 
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia 

lub bio lo gia oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia 

lub bio lo gia oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ochro na śro do wi ska I, In (ma te ma ty ka lub che mia lub bio lo gia lub geo -

gra fia oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Na uk o Zdro wiu 
wnoz.ath.biel sko.pl 
 pie lę gniar stwo III pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka lub bio -

lo gia oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ra tow nic two me dycz ne I, In pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski lub ma te ma -

ty ka lub bio lo gia oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Za rzą dza nia i Trans por tu 
wzit.ath.biel sko.pl 
 ana li ty ka i ko mu ni ka cja w biz ne sie I, In pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski 

lub ma te ma ty ka lub wie dza o spo łe czeń stwie oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo -
żyt ny) 

 so cjo lo gia I pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski lub hi sto ria lub ma te ma ty ka lub 
wie dza o spo łe czeń stwie oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 trans port III, InIIn (ma te ma ty ka lub in for ma ty ka lub geo gra fia lub fi -
zy ka oraz do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 za rzą dza nie III, InIIn (ma te ma ty ka lub in for ma ty ka lub geo gra fia oraz 
do wol ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 

Politechnika Bydgoska  
im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich  
 

85-796 Byd goszcz 
Al. prof. S. Ka li skie go 7 
tel. 52 374 94 11, fax 52 374 93 27 
www.utp.edu.pl 
e -ma il: rdd@utp.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@utp.edu.pl 

 
Wy dział Bu dow nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska 
wba iis.utp.edu.pl 
 ar chi tek tu ra III (1. dwu eta po wy eg za min prak tycz ny: I etap – ry su nek od -

ręcz ny z na tu ry na pod sta wie przed sta wio nych ele men tów kom po zy cji, II etap 
– ry su nek z pa mię ci, wy obraź ni prze strzen nej i kom po zy cyj nej – kom po zy cja 
o cha rak te rze ar chi tek to nicz nym; 2. ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, 
hi sto ria, hi sto ria sztu ki.) 

 ar chi tek tu ra wnętrz III (Ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, hi sto -
ria, hi sto ria sztu ki. Eg za min prak tycz ny jest spraw dzia nem pre dys po zy cji do za -
wo du ar chi tek ta wnętrz. Eg za min skła da się z prze glą du te czek. Kan dy da ci dro -
gą ma ilo wą wy sy ła ją wła sno ręcz nie wy ko na ne pra ce w po sta ci do ku men tu PDF. 
Do ku ment za wie rać wi nien: 15 prac w do wol nej tech ni ce o te ma ty ce wska zu ją -
cej na za in te re so wa nie kie run kiem ar chi tek tu ra wnętrz) 

 bu dow nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, 
che mia) 

 geo de zja i kar to gra fia I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia) 

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty -
ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka 
i astro no mia, che mia) 

 
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 
whbz.utp.edu.pl 
 bez pie czeń stwo pro duk tów zwie rzę cych I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te -

ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, 
fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 

 in spek cja we te ry na ryj na I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy ka 
i astro no mia, geo gra fia) 

 in ży nie ria go spo dar ki obie gu za mknię te go I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che -
mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, geo gra fia); */pod wa run kiem uzy ska nia ze -
zwo le nia z MEiN 

 zoo fi zjo te ra pia I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot 
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, 
geo gra fia) 

 zoo tech ni ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub 
fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 

 
Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej 
wim.utp.edu.pl  
 in ży nie ria bio me dycz na III (stu dia wspól ne (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz 

je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, 
che mia, bio lo gia);); uwa ga: stu dia re ali zo wa ne wspól nie przez Wy dział In ży -
nie rii Me cha nicz nej UTP i Wy dział Le kar ski CM UMK 
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 in ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii I (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no -
mia, che mia) 

 me cha tro ni ka III (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru 
spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia) 

 prze twór stwo two rzyw sztucz nych I stu dia du al ne w ję zy ku pol skim i an giel -
skim (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty -
ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia) 

 trans port III, InIIn (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot 
do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, che mia) 

 wzor nic two III (Ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru 
spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria sztu ki, hi sto ria, WOS, geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka 
lub fi zy ka i astro no mia, che mia. Dwu eta po wy eg za min prak tycz ny: I etap – ry su -
nek (stu dium, szki ce) – mar twa na tu ra, po stać, in na kom po zy cja. For mat: 
max 70 x 50, tech ni ka do wy bo ru: ołó wek, wę giel, tusz).  II etap – spraw dzian 
z wy obraź ni prze strzen nej – spraw dze nie kre atyw no ści i zdol no ści ma nu al nych;) 

 
Wy dział Rol nic twa i Bio tech no lo gii 
wr.utp.edu.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den 

przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy ka 
i astro no mia, geo gra fia) 

 bio tech no lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz przed miot 
obo wiąz ko wy lub do dat ko wy bio lo gia) 

 rol nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy -
ka i astro no mia, geo gra fia) 

 to wa ro znaw stwo spo żyw cze I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi -
zy ka i astro no mia, geo gra fia) 

 zie lar stwo i fi to te ra pia I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka lub fi zy ka 
i astro no mia, geo gra fia) 

 
Wy dział Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej 
wtiich.utp.edu.pl 
 ana li ty ka che micz na i spo żyw cza I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te -

ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy -
ka lub fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria far ma ceu tycz na I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro -
no mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka); */pod wa run kiem uzy ska nia po zwo -
le nia z MEiN 

 in ży nie ria ma te ria ło wa I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka lub fi zy ka i astro no -
mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 tech no lo gia che micz na III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma -
ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka lub 
fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka 
lub fi zy ka i astro no mia, bio lo gia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Te le ko mu ni ka cji, In for ma ty ki i Elek tro tech ni ki 
wtiie.utp.edu.pl 
 au to ma ty ka i elek tro ni ka I (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot 

do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InIIn (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka 

oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro -
no mia, in for ma ty ka) 

 elek tro tech ni ka III, InIIn (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia) 

 ener ge ty ka I (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo -
śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia) 

 in for ma ty ka sto so wa na III, InIIn (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, 
in for ma ty ka) 

 te le in for ma ty ka I, In (ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy -
bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Za rzą dza nia 
wz.utp.edu.pl 
 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma -

ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS, 
geo gra fia, bio lo gia, che mia, in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS, geo gra fia, bio -
lo gia, che mia) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, 
ma te ma ty ka oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka lub 
fi zy ka i astro no mia, che mia, bio lo gia) 

  
Po li tech ni ka Czę sto chow ska 
 

tel. 34 325 02 81, fax 34 361 23 85 
Dział Na ucza nia 
42-200 Czę sto cho wa 
ul. J. H. Dą brow skie go 69, pok. 147 
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50 
www.pcz.pl 
e -ma il: d_na ucza nia@pcz.pl 

 
 an giel ski ję zyk biz ne su I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 

oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia lub hi sto ria, lub wie dza o spo łe czeń stwie) 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, lub in for -
ma ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia) 

 bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią 
/fi zy ka/ lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 bio tech no lo gia III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub bio lo gia) 

 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią lub fi zy ka, lub che -
mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 bu dow nic two z wy ko rzy sta niem tech no lo gii BIM I, In (ma te ma ty ka, 
ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro -
no mią lub  fi zy ka, lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 de sign i za rzą dza nie pro jek ta mi III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia lub hi sto ria, lub wie dza 
o spo łe czeń stwie) 

 elek tro mo bil ność i ener gia od na wial na I, In (ma te ma ty ka, ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, 
lub in for ma ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja I, In (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, lub in for ma -
ty ka, lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia) 



 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, lub in for ma ty ka, 
lub che mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia) 

 ener ge ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, 
lub in for ma ty ka lub tech no lo gia in for ma cyj na) 

 fi nan se i ra chun ko wość w biz ne sie III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia lub hi -
sto ria, lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 fi zy ka tech nicz na III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che -
mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 in for ma ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, 
lub tech no lo gia in for ma cyj na, lub in for ma ty ka) 

 in te li gent ne mia sta I, In (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, lub in for ma ty ka, lub che -
mia, lub hi sto ria, lub geo gra fia) 

 in te li gent ny prze mysł I, In (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che -
mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I ((ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che -
mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub 
bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, lub fi zy ka z astro no mią, 
lub che mia, lub bio lo gia) 

 lo gi sty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: geo gra fia, lub hi sto ria, lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 lo gi sty ka in ży nier ska I, In (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią /fi zy ka/, lub che mia, lub 
tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 ma te ma ty ka sto so wa na i tech no lo gie in for ma tycz ne I (ma te ma ty ka, ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka 
z astro no mią, lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na, lub in for ma ty ka) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro -
no mią, lub che mia, lub tech no lo gia in for ma cyj na, lub in for ma ty ka) 

 me cha tro ni ka I, In (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub tech -
no lo gia in for ma cyj na, lub in for ma ty ka) 

 me ta lur gia III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią, lub che mia, lub 
bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 za rzą dza nie III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia lub hi sto ria, lub wie dza o spo łe -
czeń stwie) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub  fi zy ka z astro -
no mią, lub che mia, lub bio lo gia, lub tech no lo gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 za rzą dza nie ja ko ścią i pro duk cją/Qu ali ty and pro duc tion ma na ge -
ment III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią /fi zy ka/ lub che mia, lub tech no lo -
gia in for ma cyj na /in for ma ty ka/) 

 za rzą dza nie śro do wi skiem I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka lub fi zy ka z astro no mią lub che mia, lub in -
for ma ty ka lub tech no lo gia in for ma cyj na) 

 za rzą dza nie w tu ry sty ce i spo rcie I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia lub hi sto ria, lub wie dza o spo -
łe czeń stwie) 

 
 
Po li tech ni ka Gdań ska 
 

80-233 Gdańsk 
ul. G. Na ru to wi cza 11/12 
In for ma cja o re kru ta cji 
tel. 58 348 67 00 
www.pg.edu.pl 
pg.edu.pl/re kru ta cja 
e -ma il: re kru ta cja@pg.edu.pl 

 
uwaga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce ofe ro wa nych spe cjal no ści są do stęp -
ne bez po śred nio na Uczel ni 
 
Wy dział Ar chi tek tu ry 
arch.pg.edu.pl 
 ar chi tek tu ra III (I etap: dwu czę ścio wy spraw dzian pre dys po zy cji do za wo du 

ar chi tek ta /ry su nek od ręcz ny, te sty/; II etap: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 
ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka) 

 ar chi tek tu ra IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (I etap: dwu czę ścio wy spraw -
dzian pre dys po zy cji do za wo du ar chi tek ta /ry su nek od ręcz ny, te sty/; II etap: ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: hi -
sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka oraz geo gra fia) 

 
Wy dział Che micz ny 
chem.pg.edu.pl 
 bio tech no lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je -

den przed miot spo śród: fi zy ka al bo bio lo gia al bo che mia) 
 che mia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed -

miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 che mia bu dow la na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny ma te ma ty ka oraz 

je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny,  ma te ma -

ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 tech no lo gia che micz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -

ka oraz fi zy ka al bo che mia) 
 zie lo ne tech no lo gie IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 zie lo ne tech no lo gie III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka 

oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 
Wy dział Elek tro ni ki, Te le ko mu ni ka cji i In for ma ty ki 
eti.pg.edu.pl 
 au to ma ty ka, cy ber ne ty ka i ro bo ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -

żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma -

te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -

ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 
 in ży nie ria bio me dycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma -

ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia al bo in for ma ty ka) 
 in ży nie ria da nych Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 
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Wy dział Elek tro tech ni ki i Au to ma ty ki 
eia.pg.edu.pl 
 au to ma ty ka, ro bo ty ka i sys te my ste ro wa nia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob -

cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma -
ty ka) 

 elek tro tech ni ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka oraz fi zy ka) 

 ener ge ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 ener ge ty ka Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 
Wy dział Fi zy ki Tech nicz nej i Ma te ma ty ki Sto so wa nej  
ftims.pg.edu.pl 
 fi zy ka tech nicz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz 

je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -

ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka albo che mia) 
 ma te ma ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je -

den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 
 na no tech no lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz 

je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 
Wy dział In ży nie rii Lą do wej i Śro do wi ska 
wi lis.pg.edu.pl 
 bu dow nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma -

ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 
 geo de zja i kar to gra fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -

ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka al bo geo gra fia) 
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 

ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, bio lo gia, che mia al bo in -
for ma ty ka) 

 trans port III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 

 
Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Okrę tow nic twa 
mech.pg.edu.pl 
 ener ge ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 ener ge ty ka Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty -

ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 in ży nie ria me cha nicz no -me dycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo che mia) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma -

te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 me cha tro ni ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 oce ano tech ni ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 pro jek to wa nie i bu do wa jach tów I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma -

te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 trans port i lo gi sty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka 

oraz jeden przedmiot spośród: fizyka albo informatyka) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny, ma te ma ty ka oraz fi zy ka) 
 
Wy dział Za rzą dza nia i Eko no mii 
zie.pg.edu.pl 
 ana li ty ka go spo dar cza III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, 

ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo geo gra fia) 

 eko no mia I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: geo gra fia al bo hi sto ria) 

 in ży nie ria da nych Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka al bo geo gra fia) 

 za rzą dza nie in ży nier skie I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te -
ma ty ka oraz fi zy ka) 

 
 
Po li tech ni ka Ślą ska 

 
44-100 Gli wi ce, ul. Aka de mic ka 2A 
Cen trum Ob słu gi Stu diów 
tel. 32 237 17 55 
www.re kru ta cja.polsl.pl 
e -ma il: re kru ta cja@polsl.pl 
 

uwa ga: wszyst kie ak tu al ne in for ma cje na te mat re kru ta cji znaj du ją się na stro -
nie: re kru ta cja.polsl.pl 
 
uwa ga: Po li tech ni ka Ślą ska kształ ci stu den tów w licz nych spe cjal no ściach do -
stęp nych na stro nie re kru ta cja.polsl.pl 
  
 ana li ty ka biz ne so wa I 
 ar chi tek tu ra III 
 ar chi tek tu ra wnętrz III pro fil prak tycz ny 
 au to ma ty ka i in for ma ty ka prze my sło wa I pro fil prak tycz ny 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka prze my sło wa III, InIIn 
 Bio me di cal En gi ne ering IaIIa 
 bio tech no lo gia III 
 Bio tech no lo gy IaIIa 
 bu dow nic two III 
 che mia III 
 Ci vil En gi ne ering IaIIa 
 Con trol, Elec tro nic and In for ma tion En gi ne ering IaIIa 
 Elec tri cal En gi ne ering IaIIa 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III 
 elek tro tech ni ka III 
 ener ge ty ka III 
 ener ge ty ka III pro fil prak tycz ny 
 fi zy ka tech nicz na I pro fil prak tycz ny 
 Ge ne ral En gi ne ering Ia 
 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn 
 geo in for ma ty ka i geo lo gia śro do wi ska I 
 geo in ży nie ria i eks plo ata cja su row ców III, InIIn 
 go spo dar ka obie gu za mknię te go I 
 In du strial and En gi ne ering Che mi stry IaIIa 
 In for ma tics IIIa 
 in for ma ty ka III 
 in for ma ty ka III pro fil prak tycz ny 
 in for ma ty ka prze my sło wa III 
 in for ma ty ka w sys te mach i ukła dach elek tro nicz nych I 
 in ży nie ria bez pie czeń stwa III 
 in ży nie ria bio me dycz na III 
 in ży nie ria i tech no lo gie ma te ria ło we III 
 in ży nie ria lot ni cza i ko smicz na I 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III 
 in ży nie ria ogól na I 
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 in ży nie ria pro duk cji i za rzą dza nia III, InIIn 
 in ży nie ria śro do wi ska III 
 lin gwi sty ka sto so wa na I pro fil prak tycz ny 
 lo gi sty ka III 
 Ma na ge ment and Pro duc tion En gi ne ering IaIIa 
 ma te ma ty ka III 
 me cha ni cal en gi ne ering IaIIa 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InII 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III pro fil prak tycz ny; stu dia du al ne 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn ener ge tycz nych I 
 me cha tro ni ka III 
 me cha tro ni ka prze my sło wa III 
 mo de lo wa nie kom pu te ro we I 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M pro fil prak tycz ny 
 Po wer En gi ne ering IaIIa 
 re kul ty wa cja i za go spo da ro wa nie te re nów po prze my sło wych III, 

InIIn 
 so cjo lo gia III 
 tech no lo gia che micz na III 
 te le in for ma ty ka III 
 trans port III 
 Trans port IaIIa 
 trans port ko le jo wy I, In pro fil prak tycz ny; stu dia du al ne 
 za rzą dza nie III, InII 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InII 
 za rzą dza nie pro jek ta mi III, InII 
 

Po li tech ni ka Świę to krzy ska  
w Kiel cach 
 
 
 

 
25-314 Kiel ce, al. Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go 7 
Kan ce la ria ogól na 
tel. 41 342 44 44, 41 342 44 45 
Dział Dy dak ty ki i Spraw Stu denc kich  
tel. 41 342 41 37, 41 342 41 36 
www.tu.kiel ce.pl 
 
Wy dział Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry 
 ar chi tek tu ra III (eg za min spraw dza ją cy pre dys po zy cje po le ga na wy ko na niu 

ołów kiem dwóch ry sun ków od ręcz nych do ty czą cych za da nych te ma tów. Kan dy da -
ci nie peł no spraw ni przy stę pu ją cy do eg za mi nu z ry sun ku na kie ru nek ar chi tek tu -
ra mo gą zło żyć do wy dzia ło wej ko mi sji re kru ta cyj nej pi sem ny wnio sek o zgo dę 
na za sto so wa nie w cza sie eg za mi nu roz wią zań al ter na tyw nych, przy za cho wa niu 
za sa dy nie zmniej sza nia wo bec nich wy ma gań me ry to rycz nych. Wnio sek, wraz 
z za świad cze niem o ro dza ju i stop niu nie peł no spraw no ści, po wi nien być zło żo ny 
nie póź niej niż na ty dzień przed wy zna czo ną da tą eg za mi nu. ma te ma ty ka, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 bu dow nic two III stu dia w ję zy ku pol skim i w ję zy ku an giel skim (ma te ma -
ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka 
z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS); stu -
dia I stop nia sta cjo nar ne w ję zy ku an giel skim 

 bu dow nic two InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze kro cze niu li mi -
tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 

Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki i In for ma ty ki 
 au to ma ty ka i elek tro tech ni ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, 

ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che -
mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 elek tro mo bil ność I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 

 elek tro tech ni ka III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 

 elek tro tech ni ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze kro cze -
niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra -
fia, bio lo gia, WOS) 

 ener ge ty ka I  (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra -
fia, bio lo gia, WOS) 

 in for ma ty ka III stu dia w ję zy ku pol skim i w ję zy ku an giel skim (ma te ma -
ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka 
z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS); stu -
dia I stop nia sta cjo nar ne w ję zy ku an giel skim 

 in for ma ty ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze kro cze niu li -
mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio -
lo gia, WOS) 

 te le in for ma ty ka I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 

 
Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska, Geo ma ty ki i Ener ge ty ki 
 geo de zja i kar to gra fia III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 geo de zja i kar to gra fia InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 

 in ży nie ria śro do wi ska IIIa (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, 
geo gra fia, bio lo gia, WOS); stu dia I stop nia sta cjo nar ne w ję zy ku an giel skim 

 in ży nie ria śro do wi ska InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 

 od na wial ne źró dła ener gii III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty -
ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 od na wial ne źró dła ener gii InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, 
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 
Wy dział Me cha tro ni ki i Bu do wy Ma szyn 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 au to ma ty ka i ro bo ty ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 
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 in for ma ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 in for ma ty ka prze my sło wa In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze -
kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 in ży nie ria środ ków trans por tu III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma -
ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 in ży nie ria środ ków trans por tu InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, 
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III stu dia w ję zy ku pol skim i w ję zy ku an -
giel skim (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, 
WOS); stu dia I stop nia sta cjo nar ne w ję zy ku an giel skim 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, 
po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 wzor nic two prze my sło we I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 
Wy dział Za rzą dza nia i Mo de lo wa nia Kom pu te ro we go 
 eko no mia III (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra -
fia, bio lo gia, WOS) 

 eko no mia InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze kro cze niu li mi tu 
miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 in ży nie ria da nych I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, bio lo gia, WOS) 

 in ży nie ria da nych In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze kro cze niu 
li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio -
lo gia, WOS) 

 lo gi sty ka I (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 lo gi sty ka In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów, po prze kro cze niu li mi tu miejsc 
– ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji Ia (ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for -
ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, bio lo gia, WOS); stu dia I stop nia sta cjo nar ne w ję -
zy ku an giel skim 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men -
tów, po prze kro cze niu li mi tu miejsc – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, che mia, in for ma ty ka, hi sto ria, 
geo gra fia, bio lo gia, WOS) 

 
 
Po li tech ni ka Ko sza liń ska 
 

ul. Śnia dec kich 2, 75-453 Ko sza lin  
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63 
www.tu.ko sza lin.pl 
irk.po li tech ni ka.ko sza lin.pl 
 

 ar chi tek tu ra wnętrz III (roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca pre dys po -
zy cje do pro jek to wa nia; pre zen ta cja prac pla stycz nych) 

 bio ana li ty ka che micz na I (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, geo gra fia, bio lo gia) 

 bu dow nic two III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I, In (przy ję cia kan dy da tów 
na pod sta wie kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed -
mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, 
wie dza o spo łe czeń stwie) 

 eko no mia III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów 
na pod sta wie kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed -
mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, 
in for ma ty ka) 

 ener ge ty ka III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 eu ro pe isty ka III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su 
wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon -
kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Preferowane przed mio ty: ję zyk pol ski, 
ję zyk an giel ski, ma te ma ty ka) 

 fi lo lo gia ger mań ska I, In (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk nie -
miec ki, ma te ma ty ka) 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie 
kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie 
kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia) 

 in for ma ty ka III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su 
wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria bio me dycz na I (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy -
ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia) 

 in ży nie ria i au to ma ty za cja w prze my śle drzew nym I, In (przy ję cia 
kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro -
wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka 
i astro no mia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 lo gi sty ka I, In (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy ni ków eg za -
mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt -
ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod -
sta wie kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk 
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Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza  
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra ko wie 

 
30-059 Kra ków, al. A. Mic kie wi cza 30 
Cen trum Re kru ta cji  
bud. U2 (Cen trum Dy dak ty ki AGH), pok. 101 
tel. 12 617 36 84 
www.agh.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@agh.edu.pl 

 
Wy dział In for ma ty ki, Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji 
www.iet.agh.edu.pl 
 cy ber bez pie czeń stwo I (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 elek tro ni ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InII (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in -

for ma ty ka) 
 te le in for ma ty ka III (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 
Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, In for ma ty ki  
i In ży nie rii Bio me dycz nej 
www.eaiib.agh.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 Com pu ter Scien ce Ia (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 elek tro tech ni ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka i sys te my in te li gent ne III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for -

ma ty ka); uwa ga: kie ru nek pla no wa ny do utwo rze nia 
 in ży nie ria bio me dycz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka lub bio lo gia) 
 mi kro elek tro ni ka w tech ni ce i me dy cy nie III (ma te ma ty ka lub fi zy ka 

lub in for ma ty ka) 
 
Wy dział Ener ge ty ki i Pa liw 
www.we ip.agh.edu.pl 
 ener ge ty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 
 ener ge ty ka od na wial na i za rzą dza nie ener gią III (ma te ma ty ka lub fi -

zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 
 no wo cze sne tech no lo gie pa li wo we III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia) 
 pa li wa i śro do wi sko III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty -

ka lub bio lo gia) 
 
Wy dział Ener ge ty ki i Pa liw  
oraz Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki 
 tech no lo gia che micz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka lub bio lo gia lub ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Fi zy ki i In for ma ty ki Sto so wa nej 
www.fis.agh.edu.pl 
 fi zy ka me dycz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 
 fi zy ka tech nicz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka sto so wa na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 mi kro - i na no tech no lo gie w bio fi zy ce III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia) 
 
Wy dział Fi zy ki i In for ma ty ki Sto so wa nej oraz Wy dział In ży nie rii Ma te -
ria ło wej i Ce ra mi ki 
 na no in ży nie ria ma te ria łów I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka) 
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pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk an giel ski, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, 
geo gra fia, in for ma ty ka) 

 me cha tro ni ka III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su 
wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka) 

 pe da go gi ka III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy ni -
ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie, bio lo gia) 

 po li to lo gia 2.0 I, In (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy ni ków 
eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 sie ci i in sta la cje bu dow la ne I, In (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur -
su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, geo gra fia, bio lo gia) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (przy ję cia kan dy -
da tów na pod sta wie kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed -
mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che -
mia, geo gra fia, in for ma ty ka, bio lo gia) 

 trans port I, In (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su wy ni ków eg -
za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia,  geo gra fia, in for ma ty ka) 

 tu ry sty ka i re kre acja I, In (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su 
wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 wzor nic two III (roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca pre dys po zy cje do pro -
jek to wa nia; pre zen ta cja prac pla stycz nych) 

 za rzą dza nie III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów na pod sta wie kon kur su 
wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio ty: ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (przy ję cia kan dy da tów 
na pod sta wie kon kur su wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go. Pre fe ro wa ne przed mio -
ty: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, ję zyk an giel ski, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro -
no mia, geo gra fia, in for ma ty ka) 

 
 

http://shesnnovation.pl/


Wy dział Geo de zji Gór ni czej i In ży nie rii Śro do wi ska 
www.geod.agh.edu.pl 
 geo de zja i kar to gra fia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub geo -

gra fia) 
 geo in for ma cja III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub geo gra fia) 
 in ży nie ria i mo ni to ring śro do wi ska III, InII (ma te ma ty ka lub fi zy -

ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Geo lo gii, Geo fi zy ki i Ochro ny Śro do wi ska 
www.wggios.agh.edu.pl 
 eko lo gicz ne źró dła ener gii III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in -

for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 geo fi zy ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo -

gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 geo in for ma ty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub 

bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 geo lo gia sto so wa na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty -

ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 geo tu ry sty ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio -

lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria i ana li za da nych I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria i ochro na śro do wi ska III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub 

in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Hu ma ni stycz ny 
www.wh.agh.edu.pl 
 in for ma ty ka spo łecz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub geo -

gra fia lub fi lo zo fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub ję zyk ob cy no wo żyt ny lub ję -
zyk pol ski lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 kul tu ro znaw stwo III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub geo gra fia 
lub fi lo zo fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub ję zyk ob cy no wo żyt ny lub ję zyk 
pol ski lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 so cjo lo gia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub geo -
gra fia lub fi lo zo fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub ję zyk ob cy no wo żyt ny lub ję -
zyk pol ski lub wie dza o spo łe czeń stwie) 

 
Wy dział In for ma ty ki, Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji  
oraz Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, In for ma ty ki i In ży nie rii Bio -
me dycz nej 
 in for ma ty ka III (ma te ma ty ka, fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 
Wy dział In for ma ty ki, Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji  
oraz Wy dział Hu ma ni stycz ny  
oraz Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki 
 no wo cze sne tech no lo gie w kry mi na li sty ce I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub 

in for ma ty ka) 
 
Wy dział In ży nie rii Lą do wej i Go spo dar ki Za so ba mi 
www.wgig.agh.edu.pl 
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria gór ni cza III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka 

lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria i za rzą dza nie pro ce sa mi prze my sło wy mi III (ma te ma ty ka 

lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria kształ to wa nia śro do wi ska III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 re wi ta li za cja te re nów zde gra do wa nych III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub 

che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub ję zyk ob cy lub geo gra fia) 

 
Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Ce ra mi ki 
www.ce ra mi ka.agh.edu.pl 
 ce ra mi ka III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo -

gia lub ję zyk ob cy) 
 che mia bu dow la na I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub 

bio lo gia lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 
Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Ro bo ty ki 
www.imir.agh.edu.pl 
 au to ma ty ka prze my sło wa i ro bo ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka lub 

fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 in ży nie ria aku stycz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 in ży nie ria me cha nicz na i ma te ria ło wa I (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia 

lub in for ma ty ka) 
 in ży nie ria me cha tro nicz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 in ży nie ria me cha tro nicz na Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (je den spo śród: ma -

te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka oraz ma te ma ty ka na po zio mie pod sta wo wym) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub 

in for ma ty ka) 
 
Wy dział In ży nie rii Me ta li i In for ma ty ki Prze my sło wej 
www.me tal.agh.edu.pl 
 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 in for ma ty ka tech nicz na III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma -

ty ka) 
 in ży nie ria cie pła III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub 

ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria ob li cze nio wa III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma -

ty ka) 
 me ta lur gia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia 

lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 za awan so wa ne ma te ria ły in ży nier skie III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia 

lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Ma te ma ty ki Sto so wa nej 
www.wms.agh.edu.pl 
 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Me ta li Nie że la znych 
www.wmn.agh.edu.pl 
 in ży nie ria me ta li nie że la znych III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub 

in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria pro duk cji i ja ko ści III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub 

in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 ma te ria ły i tech no lo gie me ta li nie że la znych III (ma te ma ty ka lub fi zy -

ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 re cy kling i me ta lur gia III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma -

ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Od lew nic twa 
www.od lew.agh.edu.pl 
 in ży nie ria pro ce sów od lew ni czych III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 kom pu te ro we wspo ma ga nie pro ce sów in ży nier skich III (ma te ma ty ka 

lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 two rzy wa i tech no lo gie mo to ry za cyj ne III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub 

che mia lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
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Wy dział Wiert nic twa, Naf ty i Ga zu 
www.wnig.agh.edu.pl 
 geo in ży nie ria i gór nic two otwo ro we III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia 

lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria naf to wa i ga zow ni cza III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia 

lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia) 
 
Wy dział Za rzą dza nia 
www.zarz.agh.edu.pl 
 in for ma ty ka i eko no me tria III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in -

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

zyk ob cy) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka lub ję zyk ob cy) 

 
Po li tech ni ka Kra kow ska 
im. Ta de usza Ko ściusz ki 
 

31-155 Kra ków, ul. War szaw ska 24 
Dział Kształ ce nia: 
tel./fax 12 628 20 57,  
tel. 12 632 86 44 – Re kru ta cja 
www.re kru ta cja.pk.edu.pl 

 
Mię dzy wy dzia ło wa ofer ta dy dak tycz na 
wi sie.pk.edu.pl 
 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 3,5-let nie; kie ru nek mię dzy wy dzia -

ło wy /WA – WIL – WIŚiE/; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al -
bo in for ma ty ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 in ży nie ria czy ste go po wie trza I stu dia 3,5-let nie; kie ru nek mię dzy wy dzia -
ło wy /WIŚiE – WM – WIL/; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al -
bo in for ma ty ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 
Wy dział Ar chi tek tu ry  
arch.pk.edu.pl 
 ar chi tec tu re III, InIIna stu dia płat ne w ję zy ku an giel skim; stu dia 4-

let nie; bez spe cjal no ści (eg za min wstęp ny skła da się z 2 prac ry sun ko wych: 
ry su nek z na tu ry na pod sta wie przed sta wio nych ele men tów kom po zy cji, ry su -
nek z wy obraź ni – kom po zy cja o cha rak te rze ar chi tek to nicz nym; ję zyk oj czy -
sty, ma te ma ty ka, hi sto ria al bo hi sto ria sztu ki al bo hi sto ria sztu ki i kul tu ry al -
bo WOS al bo geo gra fia al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia; 
udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go – ist nie je moż li wość za li cze -
nia te stu kom pe ten cyj ne go prze pro wa dzo ne go na PK) 

 ar chi tek tu ra III, InIIn stu dia 4-let nie; bez spe cjal no ści (eg za min 
wstęp ny skła da się z 2 prac ry sun ko wych: ry su nek z na tu ry na pod sta wie przed -
sta wio nych ele men tów kom po zy cji, ry su nek z wy obraź ni – kom po zy cja o cha -
rak te rze ar chi tek to nicz nym; ję zyk oj czy sty, ma te ma ty ka, hi sto ria al bo hi sto -
ria sztu ki al bo hi sto ria sztu ki i kul tu ry al bo WOS al bo geo gra fia al bo fi zy ka 
al bo fi zy ka i astro no mia) 

 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, InIIn stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no -
ści (port fo lio – 10-15 prac ry sun ko wych for ma tu A2 /5 prac/ i A3 /5-10 prac/ 
przed sta wia ją cych kra jo braz otwar ty, miej ski oraz ro śli ny; ję zyk oj czy sty, ma -
te ma ty ka) 

 land sca pe ar chi tec tu re IaIIa stu dia płat ne w ję zy ku an giel skim, stu dia 3,5-
let nie; bez spe cjal no ści (port fo lio – 10-15 prac ry sun ko wych for ma tu A2 /5 prac/ 

i A3 /5-10 prac/ przed sta wia ją cych kra jo braz otwar ty, miej ski oraz ro śli ny; ję zyk 
oj czy sty, ma te ma ty ka; udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go – ist nie -
je moż li wość za li cze nia te stu kom pe ten cyj ne go prze pro wa dzo ne go na PK) 

 
Wy dział In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji 
it.pk.edu.pl 
 in for ma ty ka III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed -

miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka 
i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka InIIn stu dia 4-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed -
miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka 
i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty ka) 

 ma te ma ty ka III stu dia li cen cjac kie 3-let nie; spe cjal no ści: ma te ma ty ka w fi -
nan sach i eko no mii; mo de lo wa nie ma te ma tycz ne (1. ma te ma ty ka /przed miot 
obo wiąz ko wy/; 2.  ma te ma ty ka /przed miot cha rak te ry stycz ny/) 

 ma te ma ty ka sto so wa na I stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: ana li ty ka da nych, 
ma te ma ty ka w fi nan sach i eko no mii, ma te ma ty ka z in for ma ty ką (1. ma te ma -
ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka 
al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka) 

 
Wy dział In ży nie rii Elek trycz nej i Kom pu te ro wej  
wie ik.pk.edu.pl 
 elek tro tech ni ka i au to ma ty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: au to -

ma ty ka w ukła dach elek trycz nych; in ży nie ria sys te mów elek trycz nych; trak -
cja elek trycz na (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio -
tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka) 

 elek tro tech ni ka i au to ma ty ka InIIn stu dia 4-let nie; spe cjal no ści: au to -
ma ty ka w ukła dach elek trycz nych; in ży nie ria sys te mów elek trycz nych; trak -
cja elek trycz na (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio -
tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka w in ży nie rii kom pu te ro wej I stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal -
no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy -
bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka w in ży nie rii kom pu te ro wej In stu dia 4-let nie; bez spe cjal -
no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy -
bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka) 

 
Wy dział In ży nie rii i Tech no lo gii Che micz nej  
che mia.pk.edu.pl 
 bio tech no lo gia III stu dia 3,5-let nie; spe cjal ność: bio tech no lo gia prze my -

sło wa i w ochro nie śro do wi ska (1. ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro -
no mia al bo che mia al bo bio lo gia /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio -
tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia 
al bo bio lo gia /wy bra ny przed miot lub je go po ziom mu si być in ny niż przed mio tu 
obo wiąz ko we go/; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: in -
ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii; in ży nie ria pro ce sów tech no lo gicz nych 
(1. ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia 
/przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo 
fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia /wy bra ny przed miot lub 
je go po ziom mu si być in ny niż przed mio tu obo wiąz ko we go/; do dat ko we punk ty 
za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 tech no lo gia che micz na III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: ana li ty ka prze my sło -
wa i śro do wi sko wa; che mia i tech no lo gia ko sme ty ków; ka ta li za prze my sło wa; lek -
ka tech no lo gia or ga nicz na; pro ce sy tech no lo gicz ne i za rzą dza nie pro duk cją; tech -
no lo gia po li me rów; tech no lo gie śro do wi ska i go spo dar ka od pa da mi (1. ma te ma ty ka 
al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia /przed miot obo wiąz ko -
wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no -
mia al bo che mia al bo bio lo gia /wy bra ny przed miot lub je go po ziom mu si być in ny niż 
przed mio tu obo wiąz ko we go/; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 
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Wy dział In ży nie rii Lą do wej  
wil.pk.edu.pl 
 bu dow nic two III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed -

miot obo wiąz ko wy/; 2.. je den z przed mio tów do wy bo ru (mo że być na po zio mie 
pod sta wo wym): ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma -
ty ka al bo che mia; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 bu dow nic two InIIn stu dia 4,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka 
/przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru (mo że być na po -
zio mie pod sta wo wym): ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in -
for ma ty ka al bo che mia; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 Ci vil En gi ne ering IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; stu dia 3,5-let nie; bez 
spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów 
do wy bo ru (mo że być na po zio mie pod sta wo wym): ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo 
fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia; wy ma ga na udo ku men to wa -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie go; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 trans port III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot 
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru (mo że być na po zio mie pod -
sta wo wym): ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka 
al bo geo gra fia; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 trans port InIIn stu dia 4,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed -
miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru (mo że być na po zio mie 
pod sta wo wym): ma te ma ty ka al bo fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma -
ty ka al bo geo gra fia; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 
Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej i Fi zy ki 
imf.pk.edu.pl 
 fi zy ka tech nicz na III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: mo de lo wa nie kom -

pu te ro we; no wo cze sne ma te ria ły i na no tech no lo gie (1. ma te ma ty ka /przed -
miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro -
no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: tech no lo gie 
dru ku 3D; ma te ria ły i tech no lo gie przy ja zne śro do wi sku; ma te ria ły kon struk -
cyj ne i kom po zy ty (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed -
mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia 
al bo bio lo gia) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa InIIn  stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: ma te ria ły 
kon struk cyj ne i kom po zy ty; ma te ria ły i tech no lo gie przy ja zne śro do wi sku; 
in ży nie ria spa ja nia ma te ria łów (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je -
den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka 
al bo che mia al bo bio lo gia) 

 na no tech no lo gie i na no ma te ria ły I stu dia 3,5-let nie; spe cjal ność: in ży nie -
ria na no struk tur (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed -
mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia) 

 
Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki 
wi sie.pk.edu.pl 
 ener ge ty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: sys te my i urzą dze nia ener -

ge tycz ne; ener ge ty ka nie kon wen cjo nal na; in sta la cje, urzą dze nia i sys te my 
ogrzew cze (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów 
do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia) 

 ener ge ty ka InIIn stu dia 4-let nie; spe cjal no ści: sys te my i urzą dze nia ener -
ge tycz ne; ener ge ty ka nie kon wen cjo nal na; in sta la cje, urzą dze nia i sys te my 
ogrzew cze (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów 
do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia) 

 geo in for ma ty ka I stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed -
miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro -
no mia al bo in for ma ty ka al bo geo gra fia) 

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na I stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma -
te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al -
bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 in ży nie ria śro do wi ska III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: hy dro in ży nie ria; 
za opa trze nie w wo dę i uniesz ko dli wia nie ście ków i od pa dów; cie płow nic -
two, ogrzew nic two, wen ty la cja i kli ma ty za cja (1. ma te ma ty ka /przed miot obo -
wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al -
bo in for ma ty ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 in ży nie ria śro do wi ska InIIn stu dia 4-let nie; spe cjal ność: tech no lo gie i in -
sta la cje w in ży nie rii śro do wi ska (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. 
je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty -
ka al bo che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 od na wial ne źró dła ener gii i in fra struk tu ra ko mu nal na III stu dia 3,5-
let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den 
z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka al bo 
che mia al bo bio lo gia al bo geo gra fia) 

 
Wy dział Me cha nicz ny  
mech.pk.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: au to ma ty za cja 

sys te mów wy twa rza nia; ste ro wa nie i mo ni to ring ma szyn i urzą dzeń; tech -
no lo gie in for ma cyj ne w sys te mach pro duk cyj nych (1. ma te ma ty ka /przed miot 
obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no -
mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 au to ma ty ka i ro bo ty ka InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: ste ro wa nie 
i mo ni to ring ma szyn i urzą dzeń, tech no lo gie in for ma cyj ne w sys te mach pro -
duk cyj nych (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów 
do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty 
za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 in for ma ty ka sto so wa na III stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te ma -
ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi -
zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa I stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no ści (1. ma te -
ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al -
bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia; do dat ko we punk ty za kwa li fi -
ka cje za wo do we) 

 in ży nie ria me dycz na III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: bio me cha ni ka; in -
ży nie ria kli nicz na (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed -
mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo che mia al bo bio lo gia) 

 in ży nie ria pro duk cji III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: tech ni ki wy twa -
rza nia; sys te my ja ko ści i współ rzęd no ścio wa tech ni ka po mia ro wa; sys te my 
CAD/CAM (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów 
do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty 
za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 in ży nie ria pro duk cji InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: tech ni ki wy twa -
rza nia; sys te my ja ko ści i współ rzęd no ścio wa tech ni ka po mia ro wa (1. ma te ma -
ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi -
zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 in ży nie ria wzor nic twa prze my sło we go I stu dia 3,5-let nie; bez spe cjal no -
ści (I etap: eg za min prak tycz ny – spraw dze nie uzdol nień ar ty stycz nych; oce -
na port fo lio – pra ce w po sta ci ry sun ków, szki ców, re pro duk cji oraz fo to gra -
fii; II etap: ma te ma ty ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo fi zy ka al bo in for ma ty ka) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: me cha -
ni ka kon struk cji i ma te ria łów; kom pu te ro wo wspo ma ga ne pro jek to wa nie in -
ży nier skie; urzą dze nia chłod ni cze i kli ma ty za cyj ne; apa ra tu ra prze my sło wa 
(1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: 
fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa / me cha nics and ma chi ne de sign, stu -
dia w ję zy ku an giel skim; stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: com pu ta tio nal me -
cha nics /me cha ni ka ob li cze nio wa/; ma chi ne de sign /kon struk cja ma szyn/ (1. 
ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy -
ka al bo fi zy ka i astro no mia; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 
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 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: me -
cha ni ka kon struk cji i ma te ria łów; urzą dze nia chłod ni cze i kli ma ty za cyj ne (1. 
ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy -
ka al bo fi zy ka i astro no mia; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 po jaz dy sa mo cho do we III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: bu do wa i ba da nia 
po jaz dów sa mo cho do wych; dia gno sty ka i eks plo ata cja po jaz dów sa mo cho do -
wych; źró dła na pę du i me cha tro ni ka po jaz dów sa mo cho do wych (1. ma te ma ty -
ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka 
i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 po jaz dy sa mo cho do we InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: bu do wa i ba da -
nia po jaz dów sa mo cho do wych; dia gno sty ka i eks plo ata cja po jaz dów sa mo cho -
do wych (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy -
bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty 
za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 sys te my i urzą dze nia prze my sło we III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: 
apa ra tu ra prze my sło wa; mo de lo wa nie kom pu te ro we sys te mów i ma szyn 
ciepl nych; (1. ma te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów 
do wy bo ru: fi zy ka al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty 
za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 środ ki trans por tu i lo gi sty ka III stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: lo gi sty ka i spe -
dy cja; bez pie czeń stwo i eks plo ata cja środ ków trans por tu; au to ma ty za cja lo gi -
stycz nych sys te mów trans por to wych; in ży nie ria po jaz dów szy no wych (1. ma te -
ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka al bo 
fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za wo do we) 

 środ ki trans por tu i lo gi sty ka InIIn stu dia 3,5-let nie; spe cjal no ści: lo gi -
sty ka i spe dy cja; bez pie czeń stwo i eks plo ata cja środ ków trans por tu; (1. ma -
te ma ty ka /przed miot obo wiąz ko wy/; 2. je den z przed mio tów do wy bo ru: fi zy ka 
al bo fi zy ka i astro no mia al bo in for ma ty ka; do dat ko we punk ty za kwa li fi ka cje za -
wo do we) 

 
 
Po li tech ni ka Lu bel ska 
 

20-618 Lu blin, ul. Nad by strzyc ka 38d 
tel. 81 538 41 40 
www.pol lub.pl 
e -ma il: po li tech ni ka@pol lub.pl 
 

Uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce re kru ta cji na stro nie www.re kru -
ta cja.pol lub.pl 
 
Wy dział Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry 
www.wbia.pol lub.pl 
 ar chi tek tu ra III (eg za min z ry sun ku; ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy no wo -

żyt ny, ję zyk pol ski) 
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka lub fi zy ka; ję zyk ob cy no wo żyt -

ny; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki 
www.we ii.pol lub.pl 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka; ję zyk ob -

cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: in ży nie ria kom pu te ro wa; in ży -

nie ria opro gra mo wa nia; prze my sło we sys te my in for ma tycz ne, tech ni ki in -
for ma cyj ne (ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk 
pol ski) 

 in ży nie ria mul ti me diów I (ma te ma ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka; ję zyk ob cy no -
wo żyt ny; ję zyk pol ski) 

 in ży nier skie za sto so wa nia in for ma ty ki w elek tro tech ni ce I (ma te ma -
ty ka, fi zy ka, in for ma ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 

 me cha tro ni ka III (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny, ję zyk pol ski) 

 
Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska 
www.wis.pol lub.pl 
 in ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii I (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in -

for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria śro do wi ska III spe cjal ność: in sta la cje i sie ci sa ni tar ne (ma te -

ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; ję zyk ob cy no wo żyt ny; 
ję zyk pol ski) 

 
Wy dział Me cha nicz ny 
www.wm.pol lub.pl 
 in ży nie ria bio me dycz na I (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo -

gia; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (je den przed miot spo śród: 

ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 me cha tro ni ka I, In (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka; ję zyk ob cy 

no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 ro bo ty za cja pro ce sów wy twór czych III (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in -

for ma ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 trans port III (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka; ję zyk ob cy no wo -

żyt ny; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Pod staw Tech ni ki 
www.wpt.pol lub.pl 
 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in -

for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie, bio lo gia; ję zyk ob cy no -
wo żyt ny; ję zyk pol ski) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa III pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka, fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 

 in ży nie ria i ana li za da nych I pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, 
in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski); kie ru nek 
w or ga ni za cji 

 ma te ma ty ka III (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo -
gra fia; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 

 
Wy dział Za rzą dza nia 
www.wz.pol lub.pl 
 fi nan se i ra chun ko wość I, In (ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, wie -

dza o spo łe czeń stwie; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria lo gi sty ki I (ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, wie dza o spo łe -

czeń stwie; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 mar ke ting i ko mu ni ka cja ryn ko wa I (ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, 

wie dza o spo łe czeń stwie; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 za rzą dza nie III (ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka, wie dza o spo łe czeń -

stwie; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji I (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, in for ma -

ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; ję zyk pol ski) 
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Po li tech ni ka Łódz ka 

 
90-924 Łódź, Że rom skie go 116 
tel. 42 631 29 74 
fax 42 631 24 90 
www.p.lodz.pl 
www.re kru ta cja.p.lodz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@in fo.p.lodz.pl 

 
Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw no ści 
www.bi noz.p.lodz.pl 
 bio go spo dar ka I kie ru nek mię dzy uczel nia ny (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy -

ka lub che mia lub bio lo gia) 
 bio tech no lo gia I spe cjal no ści: bio tech no lo gia mo le ku lar na i bio che mia tech -

nicz na, żyw ność funk cjo nal na, mi kro bio lo gia prze my sło wa, tech no lo gia fer -
men ta cji (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia) 

 bio tech no lo gia Ia In du strial Bio tech no lo gy (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ -
rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj mniej 30% punk tów na po zio mie 
roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie obo wią zu ją kan -
dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim ję zy -
kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, że 
jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min z dru gie go ję -
zy ka ob ce go, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia) 

 me ne dżer żyw no ści i ży wie nia I bez po dzia łu na spe cjal no ści (ma te ma ty -
ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka I spe cjal no ści: tech no lo gia 
żyw no ści; ana li za i oce na żyw no ści; che mia żyw no ści i su row ców ko sme -
tycz nych (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia) 

 
Wy dział Bu dow nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska 
www.ba is.p.lodz.pl 
 ar chi tek tu ra III spe cjal ność: ar chi tek tu ra (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, spraw -

dzian uzdol nień pla stycz nych) 
 ar chi tek tu ra Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ -

rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj mniej 30% punk tów na po zio mie 
roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie obo wią zu ją kan -
dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim ję zy -
kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, że 
jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min z dru gie go ję -
zy ka ob ce go, spraw dzian uzdol nień pla stycz nych) 

 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 in ży nie ria śro do wi ska w bu dow nic twie III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi -

zy ka lub che mia) 
 pla no wa nie prze strzen ne III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 
Wy dział Che micz ny 
www.che mia.p.lodz.pl 
 Ad van ced Bio ba sed and Bio in spi red Ma te rials Ia bez po dzia łu na spe -

cjal no ści (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; 
co naj mniej 30% punk tów na po zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż -
sze pro gi punk to we nie obo wią zu ją kan dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny 
z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim ję zy kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach 
dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, że jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia 
na stu diach/, eg za min z dru gie go ję zy ka ob ce go, fi zy ka lub che mia) 

 ana li ty ka che micz na I bez po dzia łu na spe cjal no ści (ma te ma ty ka, ję zyk ob -
cy, fi zy ka lub che mia) 

 che mia III spe cjal no ści: ana li za che micz na w kon tro li ja ko ści i ochro nie 
śro do wi ska; syn te za or ga nicz na; che mia bio lo gicz na; che mia i fi zy ka po li me -
rów (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 che mia bu dow la na I (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 na no tech no lo gia I spe cjal no ści: po li me ro we ma te ria ły in ży nier skie; na no -

ma te ria ły funk cjo nal ne (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 tech no lo gia che micz na I spe cjal no ści: in ży nie ria bio ma te ria ło wa i ra dia cyj -

na; tech no lo gia barw ni ków i che mii go spo dar czej; tech no lo gia che micz na nie -
orga nicz na; tech no lo gia che micz na or ga nicz na; tech no lo gia po li me rów (ma -
te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 
Wy dział Elek tro tech ni ki, Elek tro ni ki,  
In for ma ty ki i Au to ma ty ki 
www.we eia.p.lodz.pl 
 au to ma ty ka i ste ro wa nie ro bo tów III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka 

lub che mia) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che -

mia) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; Elec -

tro nic and Te le com mu ni ca tion En gi ne ering (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ -
rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj mniej 30% punk tów na po zio mie 
roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie obo wią zu ją kan -
dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim ję zy -
kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, że 
jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min z dru gie go ję -
zy ka ob ce go, fi zy ka lub che mia) 

 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 elek tro tech ni ka Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 

/w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj mniej 30% punk tów na po -
zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie obo wią zu -
ją kan dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim 
ję zy kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, 
że jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min z dru gie go 
ję zy ka ob ce go, fi zy ka lub che mia) 

 in for ma ty ka IIIn, InIIn spe cjal no ści: ba zy da nych i sys te my eks per -
to we; in ży nie ria opro gra mo wa nia; sys te my sie cio we; tech no lo gie in ter ne -
to we (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; Com pu ter Scien ce (ma te ma ty -
ka, ję zyk ob cy /w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj mniej 30% 
punk tów na po zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we 
nie obo wią zu ją kan dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę -
dą ce go dru gim ję zy kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, 
pod wa run kiem, że jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg -
za min z dru gie go ję zy ka ob ce go, in for ma ty ka, fi zy ka lub che mia) 

 in ży nie ria bio me dycz na I spe cjal no ści: elek tro ni ka me dycz na i tek stro ni -
ka, in ży nie ria bio ma te ria łów (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia lub 
bio lo gia) 

 in ży nie ria bio me dycz na Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; Bio me di cal En gi ne -
ering and Tech no lo gies (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ rym od by wa ją się za ję -
cia na stu diach; co naj mniej 30% punk tów na po zio mie roz sze rzo nym z czę ści 
pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie obo wią zu ją kan dy da tów zda ją cych eg za -
min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim ję zy kiem na ucza nia w szko -
łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, że jest to ję zyk, w któ rym 
od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min z dru gie go ję zy ka ob ce go, fi zy ka lub 
che mia lub bio lo gia) 

 me cha tro ni ka I (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 sys te my ste ro wa nia in te li gent ny mi bu dyn ka mi I bez po dzia łu na spe -

cjal no ści (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 trans port I (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
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Wy dział Fi zy ki Tech nicz nej, In for ma ty ki  
i Ma te ma ty ki Sto so wa nej 
www.ftims.p.lodz.pl 
 fi zy ka tech nicz na I spe cjal ność: fi zy ka tech nicz na (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, 

fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka sto so wa na I spe cjal no ści: gra fi ka kom pu te ro wa i mul ti me dia*; 

in fra struk tu ra i apli ka cje sie cio we; in ter net rze czy i apli ka cje mo bil ne*; in ży -
nie ria baz da nych; in ży nie ria opro gra mo wa nia i ana li za da nych; tech no lo gie 
gier i sy mu la cji kom pu te ro wych* (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia 
lub in for ma ty ka); * spe cjal no ści tyl ko na stu diach sta cjo nar nych 

 in for ma ty ka sto so wa na Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; In for ma tion Tech no -
lo gy (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj -
mniej 30% punk tów na po zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro -
gi punk to we nie obo wią zu ją kan dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka 
ob ce go, bę dą ce go dru gim ję zy kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję -
zycz nych, pod wa run kiem, że jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu -
diach/, eg za min z dru gie go ję zy ka ob ce go, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka) 

 ma te ma ty ka sto so wa na III spe cjal no ści: ma te ma ty ka fi nan so wa i ubez -
pie cze nio wa; ma te ma tycz ne me to dy ana li zy da nych biz ne so wych; za sto so -
wa nia ma te ma ty ki w bio me dy cy nie i eko no mii; za sto so wa nia współ cze snej 
ana li zy ma te ma tycz nej (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 

 
Wy dział In ży nie rii Pro ce so wej i Ochro ny Śro do wi ska 
www.wi pos.p.lodz.pl; www.naj lep sze stu dia.pl 
 in ży nie ria bez pie czeń stwa pra cy I, In (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka 

lub che mia) 
 in ży nie ria che micz na i bio che micz na III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy -

ka lub che mia lub bio lo gia) 
 in ży nie ria śro do wi ska III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 
Wy dział Me cha nicz ny 
www.me cha nicz ny.p.lodz.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 ener ge ty ka I (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III spe cjal no ści: ma te ria ły kon struk cyj ne i in ży -

nie ria po wierzch ni, po li me ro we ma te ria ły kom po zy to we (ma te ma ty ka, ję zyk 
ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IIIn, InIIn (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, 
fi zy ka lub che mia) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; Me cha -
ni cal En gi ne ering (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ rym od by wa ją się za ję cia 
na stu diach; co naj mniej 30% punk tów na po zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi -
sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie obo wią zu ją kan dy da tów zda ją cych eg za -
min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim ję zy kiem na ucza nia w szko -
łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, że jest to ję zyk, w któ rym 
od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min z dru gie go ję zy ka ob ce go, fi zy ka lub 
che mia) 

 
Wy dział Tech no lo gii Ma te ria ło wych  
i Wzor nic twa Tek sty liów  
www.sty le.p.lodz.pl 
 in ży nie ria wzor nic twa prze my sło we go I bez po dzia łu na spe cjal no ści 

(ma te ma ty ka, ję zyk ob cy; fi zy ka lub che mia; spraw dzian uzdol nień pla stycz no -
-kon struk cyj nych) 

 włó kien nic two i prze mysł mo dy I spe cjal no ści: pro jek to wa nie i tech no lo -
gia odzie ży w prze my śle mo dy i dla ce lów tech nicz nych; pro jek to wa nie 
i tech no lo gia tek sty liów tech nicz nych i dla prze my słu mo dy; pro jek to wa nie 
pro ce sów che micz nych we włó kien nic twie i prze my śle mo dy (ma te ma ty ka, 
ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 włó kien nic two i prze mysł mo dy Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cjal no -
ści: pro jek to wa nie i tech no lo gia odzie ży w prze my śle mo dy i dla ce lów tech -
nicz nych; pro jek to wa nie i tech no lo gia tek sty liów tech nicz nych i dla prze my -
słu mo dy; pro jek to wa nie pro ce sów che micz nych we włó kien nic twie 
i prze my śle mo dy (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 wzor nic two III spe cjal no ści: ar chi tek tu ra tek sty liów; ar chi tek tu ra ubio ru; 
ko mu ni ka cja wi zu al na i tech ni ki dru ku, (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, spraw dzian 
uzdol nień pla stycz nych) 

 
Wy dział Za rzą dza nia i In ży nie rii Pro duk cji 
www.oizet.p.lodz.pl 
 in ży nie ria za rzą dza nia I, In spe cjal no ści: in ży nie ria za rzą dza nia w sek -

to rze pu blicz nym; in ży nie ria za rzą dza nia ma łym przed się bior stwem; za -
rzą dza nie kor po ra cyj ne (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 lo gi sty ka I spe cjal no ści: za rzą dza nie lo gi stycz ne; sys te my in for ma tycz ne 
w lo gi sty ce (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 pa pier nic two i po li gra fia III, InIIn pro fil prak tycz ny; spe cjal no ści: 
ma szy ny i urzą dze nia pa pier ni cze, prze twór cze i po li gra ficz ne; tech no lo -
gia pa pier nic twa i po li gra fii (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 za rzą dza nie IIIn, InIIn spe cjal no ści: za rzą dza nie sprze da żą, za rzą dza -
nie fi nan sa mi i ra chun ko wość przed się biorstw, za rzą dza nie za so ba mi ludz -
ki mi, za rzą dza nie ma łym i śred nim biz ne sem, con tro ling w za rzą dza niu 
przed się bior stwem i tech no lo gie in for ma tycz ne (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy) 

 za rzą dza nie IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
/w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj mniej 30% punk tów na po -
zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie obo wią zu -
ją kan dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce go dru gim 
ję zy kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa run kiem, 
że jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min z dru gie go 
ję zy ka ob ce go) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn spe cjal no ści: in ży nie -
ria pro ce sów pro duk cyj nych; in ży nie ria ja ko ści; in ży nie ria lo gi sty ki (ma te -
ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub che mia) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji Ia, If stu dia w ję zy ku an giel skim/fran -
cu skim (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy an giel ski lub fran cu ski; co naj mniej 30% punk -
tów na po zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we nie 
obo wią zu ją kan dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę dą ce -
go dru gim ję zy kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, pod wa -
run kiem, że jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg za min 
z dru gie go ję zy ka ob ce go, fi zy ka lub che mia) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji Ia  stu dia w ję zy ku an giel skim (ma te -
ma ty ka, ję zyk ob cy /w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach; co naj mniej 30% 
punk tów na po zio mie roz sze rzo nym z czę ści pi sem nej; po wyż sze pro gi punk to we 
nie obo wią zu ją kan dy da tów zda ją cych eg za min ma tu ral ny z ję zy ka ob ce go, bę -
dą ce go dru gim ję zy kiem na ucza nia w szko łach lub od dzia łach dwu ję zycz nych, 
pod wa run kiem, że jest to ję zyk, w któ rym od by wa ją się za ję cia na stu diach/, eg -
za min z dru gie go ję zy ka ob ce go, fi zy ka lub che mia) 
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Po li tech ni ka Opol ska 
 
 

45-758 Opo le, ul. Prósz kow ska 76 
tel. c. 77 449 80 00 
www.po.opo le.pl 
 

 
Wy dział Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry 
www.wbia.po.edu.pl 
 ar chi tek tu ra III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: che -

mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, eg za min do dat ko wy z ry sun -
ku od ręcz ne go) 

 bu dow nic two III, InII (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 ci vil en gi ne ering Ia (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: che -
mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Eko no mii i Za rzą dza nia 
www.we iz.po.edu.pl 
 ad mi ni stra cja I, In pro fil prak tycz ny (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -

mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma -
ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 eko no mia III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie -
dza o spo łe czeń stwie) 

 ma na ge ment Ia (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 za rzą dza nie III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie -
dza o spo łe czeń stwie) 

 
Wy dział Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki i In for ma ty ki 
www.we.po.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 

przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 com pu ter en gi ne ering Ia (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -

śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 elek tro ni ka i sys te my kom pu te ro we I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 

przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio -

ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 in for ma ty ka III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -

śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 in ży nie ria bio me dycz na I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty 

spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 tech no lo gie ener ge ty ki od na wial nej I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 

przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział In ży nie rii Pro duk cji i Lo gi sty ki 
www.wi pil.po.edu.pl 
 in ży nie ria bez pie czeń stwa I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -

mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie -
dza o spo łe czeń stwie) 

 lo gi sty ka IIIn, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, wie dza o spo -
łe czeń stwie) 

 prze my sło we tech no lo gie in for ma tycz ne I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 
przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma -
te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie) 

 
Wy dział Me cha nicz ny 
www.wm.po.edu.pl 
 ener ge ty ka i in ży nie ria śro do wi ska I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 

przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te -
ma ty ka) 

 envi ron men tal en gi ne ering IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka, che -
mia, bio lo gia, ję zyk pol ski) 

 me cha ni cal en gi ne ering IaIIa (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
dwa przed mio ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma -
ty ka) 

 me cha tro ni ka III, InII (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 wzor nic two prze my sło we I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo -
śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Fi zjo te ra pii 
www.wwfif.po.edu.pl 
 fi zjo te ra pia M (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka, ję zyk pol ski) 
 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -

mio ty spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk pol ski) 
 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed -

mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ję zyk pol ski) 
 
 
Po li tech ni ka Po znań ska 
 

60-965 Po znań 
pl. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie 5 
tel. 61 665 35 48 
www.put.po znan.pl 
e -ma il: re kru ta cja@put.po znan.pl 
 

 ar chi tek tu ra III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, eg za min z ry sun ku) 
 ar chi tek tu ra IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma -

te ma ty ka, eg za min z ry sun ku) 
 ar chi tek tu ra wnętrz III pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz hi -

sto ria lub hi sto ria mu zy ki lub hi sto ria sztu ki, eg za min z ry sun ku) 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka 

oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo -
do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 au to ma ty ka i ro bo ty ka IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub 
wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 bio in for ma ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub 
che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1) 

 bu dow nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 



P o l i t e c h n i k a  P o z n a ń s k a

220 PERSPEKTYWY – INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2022 perspektywy.pl

 bu dow nic two zrów no wa żo ne /Su sta ina ble Bu il ding En gi ne ering Ia  
  stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo -
gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod -
nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te -
ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi -
ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 elek tro mo bil ność I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub 
che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, 
ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne 
eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma -
ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 elek tro tech ni ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz 
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do -
we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 ener ge ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo -
gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 fi zy ka tech nicz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub 
che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1) 

 in for ma ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te -
ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub 
wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria bio me dycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma -
ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny 
za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria far ma ceu tycz na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz 
bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria lot ni cza I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub 
che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty -
ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny 
za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 in ży nie ria za rzą dza nia III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty -
ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub wy -
bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1);   

 in ży nie ria za rzą dza nia IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub geo gra fia lub in for -
ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1);   

 lo gi sty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia 
lub che mia lub fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za -

wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 
 lot nic two i ko smo nau ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma -

ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za -
wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 ma te ma ty ka w tech ni ce III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma -
te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg -
za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 me cha ni ka i bu do wa po jaz dów III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, 
ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne 
eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 me cha tro ni ka III, InII (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio -
lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we 
zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 sztucz na in te li gen cja / Ar ti fi cial In tel li gen ce IaIIa stu dia w ję zy ku an -
giel skim (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy -
ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 tech no lo gia che micz na III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty -
ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny 
za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 tech no lo gia che micz na IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub 
wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 tech no lo gie obie gu za mknię te go I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka 
oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo -
do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 tech no lo gie ochro ny śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty -
ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za -
wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 te le in for ma ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub 
che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za -
łącz ni kiem nr 1) 

 trans port III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia 
lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy bra ne eg za mi ny za wo do we zgod -
nie z za łącz ni kiem nr 1) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy, ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub wy -
bra ne eg za mi ny za wo do we zgod nie z za łącz ni kiem nr 1) 
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Uni wer sy tet  
Tech no lo gicz no-Hu ma ni stycz ny 
im. Ka zi mie rza Pu ła skie go  
w Ra do miu 
 

26-600 Ra dom 
ul. Mal czew skie go 29 
tel. 48 361 70 00  
Cen tral ny Punkt In for ma cji 
tel. 48 361 80 00 

www.uni wer sy te tra dom.pl 
www.re kru ta cja.uni wer sy te tra dom.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uth rad.pl 
 
Uwa ga: UTH Ra dom sto su je wyż szy prze licz nik dla po zio mu roz sze rzo ne go. 
 
Wy dział Eko no mii i Fi nan sów 
www.we if.uni wer sy te tra dom.pl 
 ana li ty ka go spo dar cza III, InIIn (ma te ma ty ka lub geo gra fia lub in for -

ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 eko no mia III, InIIn (ma te ma ty ka lub geo gra fia, ję zyk pol ski, ję zyk ob -

cy no wo żyt ny) 
 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (ma te ma ty ka lub geo gra fia lub hi -

sto ria, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Fi lo lo gicz no -Pe da go gicz ny 
www.wfp.uni wer sy te tra dom.pl 
 dzien ni kar stwo I pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 fi lo lo gia an giel ska III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski) 
 fi lo lo gia ger mań ska I, In (ję zyk pol ski, ję zyk nie miec ki) 
 lin gwi sty ka sto so wa na I (ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski, ję zyk nie miec ki); uwa ga: 

po uzy ska niu zgo dy MEiN na utwo rze nie kie run ku 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ję -

zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria lub Bio lo gia lub WOS) 
 pra ca so cjal na I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria lub WOS) 
 psy cho lo gia M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny, hi sto ria lub bio lo gia lub ma -

te ma ty ka lub WOS) uwa ga: po uzy ska niu zgo dy MEiN na utwo rze nie kie run ku) 
 wy cho wa nie fi zycz ne I (ję zyk pol ski, bio lo gia lub fi zy ka lub che mia, ję zyk ob -

cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział In ży nie rii Che micz nej i To wa ro znaw stwa 
www.wi cit.uni wer sy te tra dom.pl 
 bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy III, InIIn pro fil prak tycz ny (ma te -

ma ty ka, che mia lub fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 bez pie czeń stwo i ja kość pro duk cji żyw no ści I, In (ma te ma ty ka, che -

mia lub bio lo gia lub fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: po uzy ska niu zgo -
dy MEiN na utwo rze nie kie run ku 

 me ne dżer pro duk tu I, In (ma te ma ty ka lub geo gra fia lub che mia lub WOS, 
ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pro jek to wa nie i wy twa rza nie ko sme ty ków I, In (ma te ma ty ka, che mia 
lub fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: po uzy ska niu zgo dy MEiN 
na utwo rze nie kie run ku 

 tech no lo gia che micz na III, InIIn (ma te ma ty ka, che mia lub fi zy ka, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny) 

 to wa ro znaw stwo III, InIIn (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka, ję zyk 
pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 

Wy dział Me cha nicz ny 
www.me cha nicz ny.uni wer sy te tra dom.pl 
 bu dow nic two I, In (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che -

mia lub in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 sa mo cho dy i bez pie czeń stwo w trans por cie dro go wym I, In pro fil 

prak tycz ny (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny) 

 
Wy dział Na uk Me dycz nych i Na uk o Zdro wiu 
www.wnmi noz.uni wer sy te tra dom.pl 
 fi zjo te ra pia M (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 kie ru nek le kar ski M, Mn pro fil prak tycz ny (bio lo gia, che mia, fi zy ka lub 

ma te ma ty ka) 
 ko sme to lo gia I (ma te ma ty ka, bio lo gia lub che mia lub fi zy ka, ję zyk ob cy no wo -

żyt ny) 
 pie lę gniar stwo III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
www.wne ip.uni wer sy te tra dom.pl 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (hi sto ria lub WOS, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny) 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I, In (WOS lub hi sto ria lub geo gra fia, ję zyk 

pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pra wo M, Mn pro fil prak tycz ny (hi sto ria lub WOS, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 

no wo żyt ny) 
 
Wy dział Sztu ki 
www.ws.uni wer sy te tra dom.pl 
 ar chi tek tu ra wnętrz III, InIIn (spraw dzian uzdol nień kie run ko wych 

– oce na twór czo ści wła snej) 
 gra fi ka M, Mn (spraw dzian uzdol nień kie run ko wych – oce na prac twór czo -

ści wła snej) 
 sztu ka me diów i edu ka cja wi zu al na III, InIIn (spraw dzian uzdol -

nień kie run ko wych – oce na twór czo ści wła snej) 
 wzor nic two ubio ru i ak ce so riów mo dy I (spraw dzian uzdol nień kie run ko -

wych – oce na twór czo ści wła snej) 
 
Wy dział Trans por tu, Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki 
www.wtie.uni wer sy te tra dom.pl 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub in for -

ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in for ma ty ka I, In (ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in for ma ty ka tech nicz na I, In (ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny) 
 trans port i lo gi sty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub in -

for ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 tu ry sty ka i re kre acja I (ma te ma ty ka, fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub geo -

gra fia lub hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
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Po li tech ni ka Rze szow ska 
im. Igna ce go Łu ka sie wi cza 

 
35-959 Rze szów 
al. Po wstań ców War sza wy 12 
tel. 17 865 11 00 
prz.edu.pl 

 
Mię dzy wy dzia ło wa Ko mi sja Re kru ta cyj na 
35-959 Rze szów, al. Po wstań ców War sza wy 12 
tel. 17 743 25 40, 17 743 25 41, 17 743 25 42, 17 743 25 43  
(w okre sie pro wa dze nia re kru ta cji) 
re kru ta cja.prz.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@prz.edu.pl (w okre sie pro wa dze nia re kru ta cji) 
 
Wy dział Bu dow nic twa, In ży nie rii Śro do wi ska i Ar chi tek tu ry 
 ar chi tek tu ra III (eg za min wstęp ny z uzdol nień ar ty stycz nych; eg za min z ry -

sun ku; 1. ma te ma ty ka, 2.  ma te ma ty ka lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub fi zy ka 
i astro no mia/ fi zy ka lub geo gra fia) 

 bu dow nic two III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka 
i astro no mia/ fi zy ka lub in for ma ty ka) 

 Ci vil En gi ne ering Ia (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi -
zy ka lub in for ma ty ka) 

 ener ge ty ka III (1. ma te ma ty ka, 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka lub che mia lub geo gra fia) 

 geo de zja i pla no wa nie prze strzen ne III, InIIn pro fil prak tycz ny 
(1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, geo gra fia lub ję zyk ob cy) 

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub 
fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub geo gra fia) 

 trans port I (1. ma te ma ty ka, 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub ję -
zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Bu do wy Ma szyn i Lot nic twa 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka 

lub che mia) 
 in ży nie ria środ ków trans por tu I (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka) 
 in ży nie ria środ ków trans por tu III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no -

mia/fi zy ka) 
 lot nic two i ko smo nau ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka 

i astro no mia/fi zy ka) 
 Me cha tro nics Ia (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 me cha tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. fi -

zy ka i astro no mia/fi zy ka) 
 
Wy dział Che micz ny 
 bio tech no lo gia III, InII (1. ma te ma ty ka; 2. bio lo gia lub che mia lub fi -

zy ka i astro no mia/fi zy ka) 
 Bio tech no lo gy Ia (1. ma te ma ty ka; 2. bio lo gia lub che mia lub fi zy ka i astro no -

mia/fi zy ka) 
 Che mi cal and pro cess en gi ne ering Ia (1. ma te ma ty ka; 2. che mia lub fi zy -

ka i astro no mia/ fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I (1. ma te ma ty ka; 2. che mia lub fi zy ka 

i astro no mia/ fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 in ży nie ria far ma ceu tycz na I (1. ma te ma ty ka; 2. bio lo gia lub che mia lub fi -

zy ka i astro no mia/fi zy ka) 
 tech no lo gia che micz na III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. che mia lub fi -

zy ka i astro no mia/ fi zy ka lub bio lo gia lub in for ma ty ka) 

 
Wy dział Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III pro fil prak tycz ny (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka 

i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 Elec tri cal en gi ne ering Ia (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub 

in for ma ty ka) 
 elek tro mo bil ność I (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub in for ma -

ty ka) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (1. ma te ma ty ka; 2.  fi zy ka i astro no -

mia/fi zy ka lub in for ma ty ka) 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi -

zy ka lub in for ma ty ka) 
 in for ma ty ka III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka lub fi zy ka i astro -

no mia/fi zy ka) 
 
Wy dział Ma te ma ty ki i Fi zy ki Sto so wa nej 
 in ży nie ria i ana li za da nych III pro fil prak tycz ny (1. ma te ma ty ka; 2. in -

for ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria w me dy cy nie III (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka lub fi zy ka 

i astro no mia/fi zy ka lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ma te ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi -

zy ka lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 Ma the ma tics Ia (1. ma te ma ty ka; 2. in for ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi zy -

ka lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Me cha nicz no -Tech no lo gicz ny w Sta lo wej Wo li 
 in ży nie ria prze my sło wa I, In pro fil prak tycz ny (1. ma te ma ty ka; 2. fi zy ka 

i astro no mia/fi zy ka lub in for ma ty ka); *re kru ta cja na kie ru nek zo sta nie uru -
cho mio na po uzy ska niu przez uczel nię po zwo le nia na pro wa dze nie stu -
diów na tym kie run ku 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji I, In pro fil prak tycz ny (1. ma te ma -
ty ka; 2. fi zy ka i astro no mia/fi zy ka/in for ma ty ka) 

 
Wy dział Za rzą dza nia 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn pro fil prak tycz ny (1. ma te -

ma ty ka lub hi sto ria; 2. hi sto ria lub geo gra fia lub wie dza o spo łe czeń stwie lub 
ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka 
lub fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 lo gi sty ka III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 Ma na ge ment Ia (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka i astro no mia/fi zy -
ka lub geo gra fia lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 za rzą dza nie III, InIIn (1. ma te ma ty ka; 2. ma te ma ty ka lub fi zy ka 
i astro no mia/fi zy ka lub geo gra fia lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
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Za chod nio po mor ski  
Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny 
w Szcze ci nie 
 

Dział ds. Stu denc kich: 
70-310 Szcze cin, al. Pia stów 17 
tel. 91 449 43 07, 91 449 45 87, 91 449 45 30 
www.zut.edu.pl 
e -ma il: dzial.stu dent@zut.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja zut@zut.edu.pl 

 
Wy dział Ar chi tek tu ry 
www.wa.zut.edu.pl 
 ar chi tek tu ra III (eg za min wstęp ny spraw dza ją cy uzdol nie nia ar ty stycz ne 

– spraw dzian umie jęt no ści pla stycz nych, któ ry mo że być prze pro wa dzo ny z wy -
ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nych. Spraw dzian umie jęt no ści pla stycz nych 
obej mu je 3 za da nia ry sun ko we wy ko na ne przez kan dy da ta; ma te ma ty ka, przed -
miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pro jek to wa nie ar chi tek tu ry wnętrz i oto cze nia III (eg za min wstęp ny 
spraw dza ją cy uzdol nie nia ar ty stycz ne – spraw dzian umie jęt no ści pla stycz nych, któ -
ry mo że być prze pro wa dzo ny z wy ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nych. Spraw -
dzian umie jęt no ści pla stycz nych obej mu je 3 za da nia ry sun ko we wy ko na ne przez 
kan dy da ta; ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Bio tech no lo gii i Ho dow li Zwie rząt 
www.bio tech no lo gia.zut.edu.pl 
 bio tech no lo gia III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat -

ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ky no lo gia III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, 

ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 zoo tech ni ka III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -

wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska 
www.wbiis.zut.edu.pl 
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 bu dow nic two (in ży nier eu ro pej ski) I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, 

ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria śro do wi ska III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Eko no micz ny  
www.eko no mia.zut.edu.pl 
 Eco no mics Ia (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk ob cy no wo żyt -

ny.); uwaga: stu dia od płat ne 
 eko no mia III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, 

ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 za rzą dza nie I, In (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Elek trycz ny 
www.we.zut.edu.pl  
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk 

pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 te le in for ma ty ka III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział In for ma ty ki 
www.wi.zut.pl 
 in for ma ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej i Me cha tro ni ki  
www.wi mim.zut.edu.pl 
 ener ge ty ka III, InII (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, 

ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -

wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria po jaz dów bo jo wych i spe cjal nych I, In (ma te ma ty ka, przed -

miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria pro duk cji w prze my śle 4.0 I (eg za min wstęp ny spraw dza ją cy 

szcze gól ne pre dys po zy cje do po dej mo wa nia stu diów nie spraw dza ne w try bie eg -
za mi nu ma tu ral ne go – roz mo wa kwa li fi ka cyj na we ry fi ku ją ca kom pe ten cje kan -
dy da ta, roz mo wa mo że od być się z wy ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nych. 
ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny); stu dia 
du al ne 

 in ży nie ria trans por tu III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, 
ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do -
dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 me cha tro ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pro jek to wa nie ma te ria łów w kon struk cjach in ży nier skich I (ma te ma -
ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma ty ka, przed -
miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 
Wy dział Kształ to wa nia Śro do wi ska i Rol nic twa 
www.agro.zut.edu.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat -

ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ochro na śro do wi ska III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot 

do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 od na wial ne źró dła ener gii III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed -

miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ogrod nic two III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -

wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 rol nic two III, InIIn (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, 

ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 upra wa wi no ro śli i wi niar stwo I, In (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot 

do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Ry bac twa 
www.wno zir.zut.edu.pl  
 Aqu acul tu re and Fi she ries Ia (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat ko -

wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwaga: stu dia od płat ne 
 ich tio lo gia i akwa kul tu ra III (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat -

ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 mi kro bio lo gia III (bio lo gia lub ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (bio lo gia lub 

ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Tech ni ki Mor skiej i Trans por tu 
www.wtmit.zut.edu.pl 
 bu do wa jach tów I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob -

cy no wo żyt ny) 
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 chłod nic two i kli ma ty za cja I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 lo gi sty ka III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny) 

 oce ano tech ni ka I (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny) 

 trans port III (ma te ma ty ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny) 

 
Wy dział Tech no lo gii i In ży nie rii Che micz nej 
www.wtiich.zut.edu.pl 
 che mia I (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol -

ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 Che mi cal En gi ne ering Ia (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka, przed miot do -

dat ko wy, ję zyk ob cy no wo żyt ny.); uwaga: stu dia od płat ne 
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I, In (ma te ma ty ka lub che mia lub fi -

zy ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 in ży nie ria ma te ria łów i na no ma te ria łów III (ma te ma ty ka lub che mia 

lub fi zy ka, przed miot do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 Ma te rials En gi ne ering Ia (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka, przed miot do dat -

ko wy, ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwaga: stu dia od płat ne 
 tech no lo gia che micz na III (ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka, przed miot 

do dat ko wy, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
 

Po li tech ni ka War szaw ska 
 

 
00-661 War sza wa 
pl. Po li tech ni ki 1 
tel. c. 22 234 72 11  
www.pw.edu.pl 
 

Biu ro ds. Przy jęć na Stu dia:  
Gmach Głów ny, Plac Po li tech ni ki 1, pok. 66 
tel. 22 629 60 70 
www.pw.edu.pl/re kru ta cja 
e -ma il: re kru ta cja.bps@pw.edu.pl 
 
Ko le gium Na uk Eko no micz nych i Spo łecz nych w Płoc ku 
www.pw.plock.pl/Ko le gium -NEiS 
 eko no mia III prak tycz ny pro fil kształ ce nia (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS, ję zyk pol -
ski; 3. ję zyk ob cy) 

 eko no mia InIIn prak tycz ny pro fil kształ ce nia (w przy pad ku, gdy licz ba kan -
dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi -
ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty -
ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS, ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Ad mi ni stra cji i Na uk Spo łecz nych 
www.ans.pw.edu.pl 
 ad mi ni stra cja III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -

mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS, ję zyk pol ski, hi sto ria; 3. ję zyk ob cy) 
 ad mi ni stra cja InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę 

miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je -
den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS, ję zyk 
pol ski, hi sto ria; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Ar chi tek tu ry 
www.arch.pw.edu.pl 
 ar chi tec tu re IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (wstęp na kwa li fi ka cja – oce -

na wy ko na nia za da nia na po da ny te mat oraz roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 
 ar chi tek tu ra M (1. Spraw dzian uzdol nień i pre dys po zy cji do stu diów ar chi tek -

to nicz nych (prze pro wa dzo ne go w for mie zdal nej), oraz do ku men ta cji gra ficz nej 
pre zen tu ją cej za in te re so wa nia kan dy da ta; 2. ma te ma ty ka, ję zyk ob cy, fi zy ka lub 
in for ma ty ka, geo gra fia lub hi sto ria lub hi sto ria sztu ki lub ję zyk pol ski) 

 
Wy dział Bu dow nic twa, Me cha ni ki i Pe tro che mii w Płoc ku 
www.pw.plock.pl 
 bu dow nic two III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -

mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 
 bu dow nic two InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę 

miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, ję zyk 
pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 in ży nie ria śro do wi ska I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 in ży nie ria śro do wi ska In (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy 
licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma -
ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra -
fia, ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -
śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów 
prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. 

https://www.stypendiadladziewczyn.pl
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ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, 
geo gra fia, ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 tech no lo gia che micz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 tech no lo gia che micz na InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro -
czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma -
ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, 
ję zyk pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Che micz ny 
www.ch.pw.edu.pl 
 bio tech no lo gia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -

mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 tech no lo gia che micz na III ogól no aka de mic ki pro fil kształ ce nia (1. ma -

te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. 
ję zyk ob cy) 

 tech no lo gia che micz na III prak tycz ny pro fil kształ ce nia (1. ma te ma ty ka; 2. 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych 
www.el ka.pw.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 Com pu ter Scien ce IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -

zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 cy ber bez pie czeń stwo III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -

zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 elek tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, 

in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja In (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -

kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. 
ję zyk ob cy) 

 in for ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 in ży nie ria bio me dycz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 in ży nie ria In ter ne tu rze czy I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy); uwaga: na zwa mo że ulec 
ko rek cie po od po wied niej uchwa le Se na tu PW 

 Te le com mu ni ca tions IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 te le ko mu ni ka cja III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Elek trycz ny 
www.ee.pw.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka sto so wa na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 Elec tri cal En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 elek tro mo bil ność III (1. ma te ma ty ka; 2. do wy bo ru: fi zy ka, che mia, in for -

ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 elek tro tech ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 

che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 elek tro tech ni ka InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz -

bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 in for ma ty ka sto so wa na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 in for ma ty ka sto so wa na InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -
kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. 
ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Fi zy ki 
www.fi zy ka.pw.edu.pl 
 fi zy ka tech nicz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 

che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 fo to ni ka I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for -

ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii 
www.gik.pw.edu.pl 
 geo de zja i kar to gra fia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 

che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 geo de zja i kar to gra fia InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -

kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo -
gra fia; 3. ję zyk ob cy) 

 geo in for ma ty ka I prak tycz ny pro fil kształ ce nia (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 

 go spo dar ka prze strzen na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, WOS; 3. ję zyk ob cy) 

 go spo dar ka prze strzen na InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów 
prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. 
ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, 
geo gra fia, WOS; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział In sta la cji Bu dow la nych, Hy dro tech ni ki  
i In ży nie rii Śro do wi ska 
www.is.pw.edu.pl 
 bio go spo dar ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -

mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 Envi ron men tal En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -

śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria śro do wi ska III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 

che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria śro do wi ska InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro -

czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te -
ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo -
gra fia; 3. ję zyk ob cy) 

 ochro na śro do wi ska III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział In ży nie rii Che micz nej i Pro ce so wej 
www.ichip.pw.edu.pl 
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 
Wy dział In ży nie rii Lą do wej 
www.il.pw.edu.pl 
 bu dow nic two III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -

mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 bu dow nic two InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę 

miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję -
zyk ob cy) 

 Ci vil En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
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Wy dział In ży nie rii Ma te ria ło wej 
www.wim.pw.edu.pl 
 in ży nie ria ma te ria ło wa III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 
Wy dział In ży nie rii Pro duk cji 
www.wip.pw.edu.pl 
 au to ma ty za cja i ro bo ty za cja pro ce sów pro duk cyj nych III (1. ma te -

ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję -
zyk ob cy) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 pa pier nic two i po li gra fia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia, j. pol ski; 3. ję zyk ob cy) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -
miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Ma te ma ty ki i Na uk In for ma cyj nych 
www.mi ni.pw.edu.pl 
 Com pu ter Scien ce and In for ma tion Sys tems IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. 

je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 in for ma ty ka i sys te my in for ma cyj ne III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria i ana li za da nych I (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -

zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 ma te ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -

mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 ma te ma ty ka i ana li za da nych III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -

śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 
Wy dział Me cha nicz ny Ener ge ty ki i Lot nic twa 
www.me il.pw.edu.pl 
 Ae ro spa ce En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 

fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 ener ge ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, 

in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 lot nic two i ko smo nau ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo -

śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 me cha ni ka i pro jek to wa nie ma szyn III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed -

miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 me cha ni ka i pro jek to wa nie ma szyn InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan -

dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi -
ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty -
ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 Po wer En gi ne ering IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 ro bo ty ka i au to ma ty ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Me cha tro ni ki 
www.mchtr.pw.edu.pl 
 au to ma ty ka, ro bo ty ka i in for ma ty ka prze my sło wa III (1. ma te ma ty -

ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk 
ob cy) 

 au to ma ty ka, ro bo ty ka i in for ma ty ka prze my sło wa InIIn (w przy pad -
ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio -
na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 in ży nie ria bio me dycz na III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 Me cha tro nics IaIIa (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 me cha tro ni ka III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che -
mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych 
www.simr.pw.edu.pl 
 Elec tric and Hy brid Ve hic les En gi ne ering Ia (1. ma te ma ty ka; 2. je den 

przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria po jaz dów elek trycz nych i hy bry do wych III (1. ma te ma ty -

ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk 
ob cy) 

 me cha ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych III (1. ma te ma ty ka; 2. je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 me cha ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych InIIn (w przy pad ku, gdy licz -
ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra 
kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in -
for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 Me cha tro nics of Ve hic les and Con struc tion Ma chi ne ry Ia (1. ma te ma -
ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk 
ob cy) 

 me cha tro ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych III (1. ma te ma ty ka; 2. je -
den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 me cha tro ni ka po jaz dów i ma szyn ro bo czych InIIn (w przy pad ku, gdy licz -
ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa -
li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty -
ka, bio lo gia; 3. ję zyk ob cy) 

 
Wy dział Trans por tu 
www.wt.pw.edu.pl 
 trans port III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, 

in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 trans port InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę 

miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję -
zyk ob cy) 

 
Wy dział Za rzą dza nia 
www.wz.pw.edu.pl 
 in ży nie ria za rzą dza nia III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy -

ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
 in ży nie ria za rzą dza nia InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze -

kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo -
gra fia; 3. ję zyk ob cy) 

 za rzą dza nie III (1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, 
in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 

 za rzą dza nie InIIn (w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę 
miejsc, mo że zo stać uru cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję -
zyk ob cy) 

 za rzą dza nie bez pie czeń stwem in fra struk tu ry kry tycz nej III (1. ma -
te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo -
gra fia; 3. ję zyk ob cy) 

 za rzą dza nie bez pie czeń stwem in fra struk tu ry kry tycz nej InIIn 
(w przy pad ku, gdy licz ba kan dy da tów prze kro czy licz bę miejsc, mo że zo stać uru -
cho mio na pro ce du ra kwa li fi ka cyj na: 1. ma te ma ty ka; 2. je den przed miot spo śród: 
fi zy ka, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia; 3. ję zyk ob cy) 
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Woj sko wa Aka de mia Tech nicz na 
im. Ja ro sła wa Dą brow skie go  
w War sza wie 
 

00-908 War sza wa, ul. gen. Syl we stra Ka li skie go 2  
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 
fax 261 839 159 
www.wat.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wat.edu.pl 
 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: 
• www.fa ce bo ok.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA 
• www.youtu be.com/user/UczelniaWAT 
• twit ter.com/WAT_edu 
• www.in sta gram.com/wat_edu 
 
O szcze gó łach re kru ta cji moż na prze czy tać na stro nie: www.woj sko -pol -
skie.pl/wat/dla -kan dy da tow 
 
UWAGA:  
– re je stra cja na stu dia cy wil ne: 1 mar ca – 15 lip ca 2022 r. (ter min mo że ulec 

zmia nie) 
– in for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji na stu dia woj sko we znaj du ją sięw 

dzia le UCZELNIE WOJSKOWE. 
 
 bez pie czeń stwo na ro do we III, IzIIz (geo gra fia lub hi sto ria lub WOS 

– max 45 pkt., ma te ma ty ka – max 30., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., 
ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 bio cy ber ne ty ka i in ży nie ria bio me dycz na III (ma te ma ty ka – max 45 
pkt., fi zy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., 
ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 bio go spo dar ka I (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub che mia lub bio lo gia 
– max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 
pkt., kie ru nek re ali zo wa ny przez trzy uczel nie: Woj sko wą Aka de mię Tech nicz ną, 
Po li tech ni kę War szaw ską, Po li tech ni kę Łódz ką) 

 bu dow nic two zrów no wa żo ne III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., 
fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 
pkt.) 

 che mia III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., che mia lub fi zy ka – max 30 pkt., ję -
zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 eks plo ata cja in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej III, IzIIz (ma te ma ty -
ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., 
ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., 
fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 
pkt.) 

 ener ge ty ka III, IzII (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., 
ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 geo de zja i ka ta ster III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub 
geo gra fia – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski 
– max 5 pkt.) 

 in for ma ty ka III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub in for ma ty ka – max 30 
pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 in fra struk tu ra ko mu ni ka cyj na i trans port mul ti mo dal ny I (ma te ma ty -
ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję -
zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka 
– max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 in ży nie ria geo prze strzen na III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., 
fi zy ka lub geo gra fia – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk 
pol ski – max 5 pkt.) 

 in ży nie ria ko smicz na i sa te li tar na I (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka 
– max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 in ży nie ria ma te ria ło wa III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub che mia 
– max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 in ży nie ria sys te mów bez za ło go wych I (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka 
– max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 kryp to lo gia i cy ber bez pie czeń stwo III (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi -
zy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk 
pol ski – max 5 pkt.) 

 lo gi sty ka III, IzIIz pro fil prak tycz ny (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka 
– max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 lo gi sty ka IIIz, IzII pro fil ogól no aka de mic ki (ma te ma ty ka – max 45 
pkt., fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski 
– max 5 pkt.) 

 lot nic two i ko smo nau ty ka III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi -
zy ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 
pkt.); uwa ga: stu dia rów nież w ję zy ku an giel skim 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy -
ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 me cha tro ni ka III, IzIIz (ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 
pkt., ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.); uwa ga: 
stu dia rów nież w ję zy ku an giel skim 

 obron ność pań stwa III, IzIIz pro fil prak tycz ny (geo gra fia lub hi sto -
ria, lub WOS – max 45 pkt., ma te ma ty ka – max 30 pkt., ję zyk ob cy no wo żyt -
ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt.) 

 za rzą dza nie III, IzIIz (geo gra fia lub hi sto ria lub WOS – max 45 pkt., 
ma te ma ty ka – max 30, ję zyk ob cy no wo żyt ny – max 20 pkt., ję zyk pol ski 
– max 5 pkt.) 

 
 
Po li tech ni ka Wro cław ska 
 

50-370 Wro cław 
Wy brze że Wy spiań skie go 27 
tel. 71 320 22 17, fax 71 322 36 64 
Dział Re kru ta cji:  
tel. 71 320 41 11 
www.pwr.edu.pl 
www.re kru ta cja.pwr.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pwr.edu.pl 

 
UWAGA! 
– Zmie nia się spo sób na li cza nia wskaź ni ka re kru ta cyj ne go (WI); moż na do dać do nie -

go wy ni ki eg za mi nów za wo do wych w za wo dzie na ucza nym na po zio mie tech ni ka – 
szczegółowe informacje bwzpośrednio na stronie uczelni; 

– Od 15 wrze śnia 2021 r. zmie nia się struk tu ra kil ku Wy dzia łów na Po li tech ni ce Wro -
cław skiej; szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni. 

  
Wy dział Ar chi tek tu ry 
www.wa.pwr.edu.pl 
 ar chi tek tu ra III, InII (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski; eg -

za min z dwóch za dań ry sun ko wych) 
 go spo dar ka prze strzen na III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Bu dow nic twa Lą do we go i Wod ne go 
www.wbliw.pwr.edu.pl 
 bu dow nic two III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
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Wy dział Che micz ny 
www.wch.pwr.edu.pl 
 bio tech no lo gia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia; ję zyk ob cy; ję zyk 

pol ski) 
 che mia i ana li ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia; ję zyk 

ob cy; ję zyk pol ski) 
 che mia i in ży nie ria ma te ria łów III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia; ję -

zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia; 

ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 tech no lo gia che micz na III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia; ję -

zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Elek tro ni ki 
www.we ka.pwr.edu.pl 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 cy ber bez pie czeń stwo III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 elek tro ni ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in for ma tycz ne sys te my au to ma ty ki I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty -

ka, ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in for ma ty ka tech nicz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; ję zyk ob -

cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria elek tro nicz na i kom pu te ro wa Ia stu dia w ję zy ku an giel skim 

(ma te ma ty ka, fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 te le in for ma ty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk 

pol ski) 
 te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Elek tro ni ki Mi kro sys te mów i Fo to ni ki 
www.we mif.pwr.edu.pl 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk 

pol ski) 
 in te li gent na elek tro ni ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria mi kro sys te mów me cha tro nicz nych III (ma te ma ty ka, fi zy ka, 

ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Elek trycz ny 
www.we ny.pwr.edu.pl 
 au to ma ty ka prze my sło wa III (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 elek tro ma cha tro ni ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 elek tro mo bil ność I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 elek tro tech ni ka III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Geo in ży nie rii, Gór nic twa i Geo lo gii 
www.wggg.pwr.edu.pl 
 geo de zja i kar to gra fia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma ty -

ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 geo in for ma ty ka I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub geo gra fia lub in for ma ty ka; ję zyk ob -

cy; ję zyk pol ski) 
 gór nic two i geo lo gia III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia lub 

geo gra fia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział In for ma ty ki i Za rzą dza nia  
www.wiz.pwr.edu.pl 
 in for ma ty ka sto so wa na IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim 
 in ży nie ria sys te mów III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; 

ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria za rzą dza nia III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; ję zyk ob -

cy; ję zyk pol ski) 
 za rzą dza nie III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk 

pol ski) 
 

Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska 
www.wis.pwr.edu.pl 
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję -

zyk pol ski) 
 tech no lo gie ochro ny śro do wi ska III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub bio lo gia lub 

che mia; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Ma te ma ty ki 
www.wm.pwr.edu.pl 
 ma te ma ty ka sto so wa na I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Me cha nicz no -Ener ge tycz ny 
www.wme.pwr.edu.pl 
 ener ge ty ka III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 lot nic two i ko smo nau ty ka I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn ener ge tycz nych III, InIIn (ma te ma -

ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 od na wial ne źró dła ener gii I (ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Me cha nicz ny  
www.wm.pwr.edu.pl 
 bio me cha ni ka in ży nier ska III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk 

ob cy; ję zyk pol ski) 
 me cha tro ni ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 ro bo ty ka i au to ma ty za cja pro ce sów III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob -

cy; ję zyk pol ski) 
 trans port III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (ma te ma ty ka; fi zy ka; 

ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Wy dział Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki 
www.wppt.pwr.edu.pl 
 fi zy ka tech nicz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in for ma ty ka al go ryt micz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; ję -

zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria bio me dycz na III (ma te ma ty ka; fi zy ka lub che mia lub bio lo gia; 

ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in ży nie ria kwan to wa III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 opty ka III (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Je le niej Gó rze 
www.je le nia -go ra.pwr.edu.pl 
 elek tro tech ni ka I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 in for ma ty ka tech nicz na I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; 

ję zyk pol ski) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Le gni cy 
www.le gni ca.pwr.edu.pl  
 au to ma ty ka prze my sło wa I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 gór nic two i geo lo gia I (ma te ma ty ka; fi zy ka; che mia, geo gra fia, ję zyk ob cy; ję -

zyk pol ski) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub bio lo gia lub che mia 

lub geo gra fia lub in for ma ty ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 od na wial ne źró dła ener gii I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 
Fi lia Po li tech ni ki Wro cław skiej w Wał brzy chu 
www.wal brzych.pwr.edu.pl 
 in for ma ty ka tech nicz na I (ma te ma ty ka; fi zy ka lub in for ma ty ka, ję zyk ob cy; 

ję zyk pol ski) 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji I (ma te ma ty ka; fi zy ka; ję zyk ob cy; ję zyk pol ski)

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/


Dziewczyny
na politechniki!

7 kwietnia 2022

www.w.w dziewczynynapolitechniki.pl

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
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uczelnie  
PEDAGOGICZNE
Ab sol wen ci szkół tej gru py (ak tu al nie 5 uczel ni pu blicz nych w Pol sce) nie bę dą wy łącz nie na uczy cie la mi. w ofer tach 
kierunkowych po ja wia się pra wie ka żda dys cy pli na na uki i ak tyw no ści – od bio tech no lo gii, przez tu ry sty kę i re kre ację 
oraz ma lar stwo szta lu go we do pra cy so cjal nej.

Uni wer sy tet  
Hu ma ni stycz no -Przy rod ni czy  
im. Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie 
 

42-217 Czę sto cho wa,  
ul. Wa szyng to na 4/8 
tel. 34 378 41 00 
www.ujd.edu.pl 
e -ma il: kan ce la ria@ujd.edu.pl 

 
uwa ga: uczel nia sto su je wyż sze prze licz ni ki dla przed mio tów zda wa nych na po -
zio mie roz sze rzo nym. 
 
uwa ga: ofer ta spe cjal no ści pla no wa nych do uru cho mie nia na po szcze gól nych kie -
run kach do stęp na jest bez po śred nio na Uczel ni. 
 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz do -

wol ny przed miot zda wa ny na eg za mi nie ma tu ral nym; kry te rium do dat ko we: 
ję zyk pol ski) 

 ana li ty ka i kre atyw ność spo łecz na I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot wska za ny przez kan dy da ta) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot wska za ny przez kan dy da ta) 

 bio tech no lo gia III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro -
cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa -
ga/: ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub in for ma ty ka; ję zyk pol -
ski lub ma te ma ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki 
uwzględ nia ny je den raz; uwa ga: kan dy da ci bę dą kie ro wa ni na ba da nia le kar -
skie do le ka rza me dy cy ny pra cy w przy pad ku usta le nia, że ist nie ją prze ciw -
wska za nia do pod ję cia stu diów, kan dy dat nie mo że ubie gać się o przy ję cie 
na ten kie ru nek stu diów) 

 che mia III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li -
mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma -
te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub in for ma ty ka; ję zyk pol ski lub ma -
te ma ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den 
raz; uwa ga: kan dy da ci bę dą kie ro wa ni na ba da nia le kar skie do le ka rza me dy cy -
ny pra cy w przy pad ku usta le nia, że ist nie ją prze ciw wska za nia do pod ję cia stu -
diów, kan dy dat nie mo że ubie gać się o przy ję cie na ten kie ru nek stu diów) 

 die te ty ka I, In (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc 
– śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty ka lub 
che mia lub bio lo gia lub in for ma ty ka; ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka; ję zyk ob cy 
no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den; raz uwa ga: kan dy -
da ci bę dą kie ro wa ni na ba da nia le kar skie do le ka rza me dy cy ny pra cy w przy pad -
ku usta le nia, że ist nie ją prze ciw wska za nia do pod ję cia stu diów, kan dy dat nie 
mo że ubie gać się o przy ję cie na ten kie ru nek stu diów) 

 dzien ni kar stwo i kul tu ra me diów III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy oraz je den przed miot wska za ny przez kan dy da ta) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych III (1. ję zyk pol -
ski; 2. prze sła nie re pro duk cji prac /port fo lio/ dro gą elek tro nicz ną – roz mo wa kwa -
li fi ka cyj na po łą czo na z prze glą dem prac) 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III (1. ję zyk pol -
ski; 2. spraw dzian pre dys po zy cji słu cho wych i ma nu al nych; 3. przed sta wie nie 
zróż ni co wa ne go pro gra mu na in stru men cie /pre fe ro wa ny for te pian/ lub wy ko na -
nie utwo ru wo kal ne go z to wa rzy sze niem for te pia nu) 

 eko no mia I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
do wy bo ru: ma te ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, hi -
sto ria, WOS, fi lo zo fia) 

 fi lo lo gia III, InIIn spe cjal ność: fi lo lo gia an giel ska (ję zyk an giel ski); uwa -
ga: wy bór spe cja li za cji z roz sze rzo nym ję zy kiem chiń skim/nie miec kim/ro -
syj skim/fran cu skim na stę pu je w mo men cie re kru ta cji  

 fi lo lo gia III, InIIn spe cjal ność: fi lo lo gia ger mań ska (ję zyk nie miec ki) 
 fi lo lo gia III, InIIn spe cjal ność: fi lo lo gia ger mań ska /kształ ce nie 

od pod staw/ (ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 fi lo lo gia pol ska III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 

wska za ny przez kan dy da ta) 
 fi lo zo fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 

hi sto ria, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, bio lo gia; kry -
te rium do dat ko we: ję zyk pol ski) 

 fi zjo te ra pia M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia; kan dy da ci ubie -
ga ją cy się o przy ję cie na stu dia bę dą kie ro wa ni na ba da nia le kar skie do le ka -
rza me dy cy ny pra cy w przy pad ku usta le nia, że ist nie ją prze ciw wska za nia 
do pod ję cia stu diów, kan dy dat nie mo że ubie gać się o przy ję cie na stu dia na ten 
kie ru nek stu diów) 

 fi zy ka III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li -
mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma -
te ma ty ka; lub che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka; ję zyk pol ski lub ma te ma ty -
ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den raz) 

 fo to gra fia i kre acja prze ka zu wi zu al ne go I (1. ję zyk pol ski; 2. prze sła nie 
re pro duk cji prac /port fo lio/ dro gą elek tro nicz ną – roz mo wa kwa li fi ka cyj na po łą -
czo na z prze glą dem prac) 

 gra fi ka III (1. ję zyk pol ski; 2. prze sła nie re pro duk cji prac /port fo lio/ dro gą 
elek tro nicz ną – roz mo wa kwa li fi ka cyj na po łą czo na z prze glą dem prac) 

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

 ibe ro znaw stwo III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 
hi sto ria, geo gra fia, WOS, ma te ma ty ka) 

 in for ma ty ka I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (kon kurs świa dectw doj rza -
ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio -
tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty ka lub in for ma ty ka; ma te ma ty ka lub in -
for ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub geo gra fia; ję zyk ob cy 
no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den raz) 
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 in no wa cyj ne tech no lo gie i no wo cze sne ma te ria ły I, In (kon kurs świa -
dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech 
przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty ka lub che mia lub fi zy ka lub in -
for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia; ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka; ję zyk ob cy 
no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den raz) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa III, InIIn stu dia 3,5-let nie in ży nier skie 
(kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa -
żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty ka lub che mia lub 
fi zy ka lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia; ję zyk pol ski lub ma te ma ty -
ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den raz) 

 in ży nie ria mul ti me diów I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie (kon kurs świa -
dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech 
przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for ma ty ka; 
ma te ma ty ka lub in for ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub geo gra fia; 
ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den raz) 

 ję zyk nie miec ki w ob ro cie go spo dar czym I (ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ko sme to lo gia III, InIIn (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro -

cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa -
ga/: bio lo gia lub che mia; ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka lub in for ma ty ka; ję zyk 
ob cy no wo żyt ny; uwa ga: kan dy da ci bę dą kie ro wa ni na ba da nia le kar skie do le -
ka rza me dy cy ny pra cy w przy pad ku usta le nia, że ist nie ją prze ciw wska za nia 
do pod ję cia stu diów, kan dy dat nie mo że ubie gać się o przy ję cie na ten kie ru -
nek stu diów) 

 kry mi na li sty ka i sys te my bez pie czeń stwa I, In (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed -
mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma -
ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia; ję zyk pol ski lub WOS; ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 ma lar stwo III stu dia 3,5-let nie (1. ję zyk pol ski; 2. prze sła nie re pro duk cji 
prac /port fo lio/ dro gą elek tro nicz ną – roz mo wa kwa li fi ka cyj na po łą czo na z prze -
glą dem prac) 

 ma te ma ty ka I, In (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu 
miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty -
ka lub in for ma ty ka; ma te ma ty ka lub fi zy ka lub che mia lub in for ma ty ka lub bio -
lo gia lub geo gra fia; ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ -
nia ny je den raz) 

 mu zy ka w prze strze ni pu blicz nej I (1. ję zyk pol ski, 2. spraw dzian pre dys -
po zy cji słu cho wych kan dy da ta, 3. pre zen ta cja zróż ni co wa ne go pro gra mu na wy -
bra nym in stru men cie lub wy ko na nie pro gra mu wo kal ne go) 

 pe da go gi ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot wy bra ny przez kan dy da ta) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru: hi sto ria, geo gra fia, bio -
lo gia, ma te ma ty ka, wie dza o spo łe czeń stwie; roz mo wa kwa li fi ka cyj na zwią za -
na z wy mo ga mi sta wia ny mi przy szłe mu na uczy cie lo wi: po praw ność wy mo wy, 
uzdol nie nia mu zycz ne; uwa ga: ne ga tyw ny wy nik roz mo wy kwa li fi ka cyj nej dys -
kwa li fi ku je kan dy da ta do pod ję cia kształ ce nia na tym kie run ku) 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot wy bra ny przez kan dy da ta) 

 Phy sics IaIIa (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu miejsc 
– śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty ka lub 
che mia lub fi zy ka lub in for ma ty ka lub bio lo gia lub geo gra fia; ję zyk pol ski lub ma -
te ma ty ka; ję zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je -
den raz; wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 pie lę gniar stwo I (kon kurs świa dectw doj rza ło ści; przy prze kro cze niu li mi tu 
miejsc – śred nia wa żo na z trzech przed mio tów /zróż ni co wa na wa ga/: ma te ma ty -
ka lub fi zy ka lub che mia lub bio lo gia lub WOS; ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka; ję -
zyk ob cy no wo żyt ny; uwa ga: wy nik z ma te ma ty ki uwzględ nia ny je den raz; uwa ga: 
kan dy da ci bę dą kie ro wa ni na ba da nia le kar skie do le ka rza me dy cy ny pra cy w przy -
pad ku usta le nia, że ist nie ją prze ciw wska za nia do pod ję cia stu diów, kan dy dat nie 
mo że ubie gać się o przy ję cie na ten kie ru nek stu diów) 

 po li to lo gia I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot 
wy bra ny przez kan dy da ta) 

 pra ca so cjal na I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta) 

 pra wo M, Mn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS, geo gra fia, fi zy ka, fi lo zo fia, ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na) 

 psy cho pro fi lak ty ka I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta) 

 ra chun ko wość i po dat ki I, In (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot do wy bo ru: ma te ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia) 

 tu ry sty ka i re kre acja III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot wy bra ny przez kan dy da ta; uwa ga: kan dy da ci bę dą kie ro wa ni na ba da -
nia le kar skie do le ka rza me dy cy ny pra cy w przy pad ku usta le nia, że ist nie ją prze -
ciw wska za nia do pod ję cia stu diów, kan dy dat nie mo że ubie gać się o przy ję cie 
na ten kie ru nek stu diów) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, geo gra fia, 
WOS; uwa ga: kan dy da ci bę dą kie ro wa ni na ba da nia le kar skie do le ka rza me -
dy cy ny pra cy w przy pad ku usta le nia, że ist nie ją prze ciw wska za nia do pod ję cia 
stu diów, kan dy dat nie mo że ubie gać się o przy ję cie na ten kie ru nek stu diów) 
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 ad mi ni stra cja III, InIIn (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ar chi tek tu ra in for ma cji I, In spe cjal no ści: nie nau czy ciel ska (P lub R – ję -

zyk pol ski) 
 ar chi wi sty ka, za rzą dza nie do ku men ta cją i in fo bro ker stwo III, 

InIIn (P lub R – ję zyk pol ski lub hi sto ria); uwa ga: stu dia nie sta cjo nar ne 
pro wa dzo ne w try bie @t -ho me 

 bez pie czeń stwo mię dzy na ro do we Ia, Ina stu dia w ję zy ku an giel skim 
(P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny; wy ma ga na udo ku men to wa -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 bez pie czeń stwo mię dzy na ro do we I, In (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob -
cy no wo żyt ny) 

 bez pie czeń stwo pań stwa III, InIIn spe cjal ność: nie nau czy ciel ska (P 
lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bez pie czeń stwo zdro wot ne I, In spe cjal ność: nie nau czy ciel ska (P lub R 
– ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 bio in for ma ty ka I, In (śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go z wszyst kich 
przed mio tów – P lub R; przed mio ty pre fe ro wa ne – in for ma ty ka R, bio lo gia R, 
fi zy ka R, ma te ma ty ka R) 

 bio lo gia III, InIIn spe cjal no ści na uczy ciel skie: bio lo gia, bio lo gia z mo -
du łem che mia (śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go z wszyst kich przed -
mio tów – P lub R; przed miot pre fe ro wa ny – bio lo gia R) 

 che mia – na uczy ciel che mii I spe cjal no ści: na ucza nie che mii z na ucza niem 
przy ro dy, na ucza nie che mii z ani ma cją kul tu ry przy rod ni czej (śred nia wy ni -
ków eg za mi nu ma tu ral ne go z wszyst kich przed mio tów – P lub R; przed miot pre -
fe ro wa ny – che mia R, ma te ma ty ka R) 



 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn spe cjal no ści: geo in for ma cja, go -
spo dar ka prze strzen na ob sza rów miej skich, go spo dar ka od na wial ny mi źró -
dła mi ener gii, przed się bior czość w go spo dar ce prze strzen nej, roz wój lo kal -
ny i re gio nal ny, za rzą dza nie śro do wi skiem geo gra ficz nym (P lub R – ję zyk 
pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, WOS; przed miot pre fe ro wa ny – geo gra fia R; punk ty za do dat ko we za ję cia 
edu ka cyj ne w szko le po nad gim na zjal nej z za kre su geo gra fii, tu ry sty ki lub przed -
się bior czo ści oraz uczest nic two w eta pie okrę go wym olim pia dy geo gra ficz nej lub 
wie dzy eko lo gicz nej) 

 gra fi ka III (I etap – prze gląd prac kan dy da ta /tecz ka ok. 25 prac – szcze gó -
ły bez po śred nio na Uczel ni/; II etap – roz mo wa kwa li fi ka cyj na; uwa ga: o przej -
ściu do II eta pu de cy du je uzy ska nie po zy tyw nej oce ny w I eta pie) 

 hi sto ria III, InIIn spe cjal no ści: na uczy ciel ska – hi sto ria i wie dza o spo łe -
czeń stwie; nie nau czy ciel ska – an tro po lo gia hi sto rycz na (P lub R – ję zyk pol ski 
lub hi sto ria); uwa ga: stu dia nie sta cjo nar ne pro wa dzo ne w try bie @t -ho me  

 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: mul ti me dia i tech no lo gie in ter -
ne to we, ad mi ni stra cja sys te ma mi in for ma tycz ny mi (P lub R – ma te ma ty ka 
lub in for ma ty ka) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa III spe cjal no ści: bez pie czeń stwo tech no lo gii 
in for ma cyj nych, bez pie czeń stwo ma te ria ło we i tech no lo gii ma te ria ło wych 
(śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go; wyż sze prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, fi -
zy ki, che mii, in for ma ty ki) 

 ko gni ty wi sty ka I (P lub R – ma te ma ty ka lub ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 ko mu ni ka cja wi zu al na I (I etap – eg za min prak tycz ny: eg za min spraw dza ją -

cy twór cze pre dys po zy cje – wy obraź nię pla stycz ną, po my sło wość, ko mu ni ka tyw -
ność i zmysł es te tycz ny; uwa ga: po zy tyw na oce na z eta pu I eg za mi nu wstęp ne -
go kwa li fi ku je do eta pu II; II etap – roz mo wa kwa li fi ka cyj na: prze gląd pre zen ta cji 
i roz mo wa na te mat za in te re so wań twór czych) 

 kul tu ro znaw stwo i wie dza o me diach I, In (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 kul tu ro znaw stwo i wie dza o me diach I, In spe cjal no ści: me ne dżer i ani -
ma tor kul tu ry, co ach me dial ny (kon kurs dy plo mów li cen cja ta kie run ków z dys -
cy pli ny na uki hu ma ni stycz ne, spo łecz ne i sztu ka w przy pad ku więk szej licz by 
kan dy da tów z ta ką sa mą oce ną na dy plo mie – śred nia ocen ze stu diów I st.) 

 lo go pe dia III (P lub R – ję zyk pol ski; wy ma ga ne za świad cze nie od lo go pe dy o bra -
ku prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia za wo du lo go pe dy) 

 ma lar stwo III (prze gląd prac pla stycz nych /ma lar stwo, ry su nek/; roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na pod czas prze glą du prac po twier dza ją ca za in te re so wa nia kan dy da -
ta w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych) 

 ma te ma ty ka IIIn spe cjal no ści: na uczy ciel ska – ma te ma ty ka; nie nau czy -
ciel ska – ma te ma ty ka uni wer sal na (P lub R – ma te ma ty ka pre fe ro wa ny po ziom 
– R); uwa ga: sp. na uczy ciel ska obej mu je wstęp ne przy go to wa nie pe da go gicz -
ne /psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne i dy dak tycz ne/ do uzy ska nia kwa li fi ka cji na -
uczy ciel skich po skoń cze niu stu diów dru gie go stop nia w za kre sie na ucza nia 
ma te ma ty ki/ma te ma ty ki z in for ma ty ką w szko łach pod sta wo wych i po nad -
pod sta wo wych 

 ma te ma ty ka InIIn spe cjal ność na uczy ciel ska (P lub R – ma te ma ty ka pre -
fe ro wa ny po ziom – R) 

 ma te ma ty ka IIIn spe cjal no ści na uczy ciel skie: ma te ma ty ka, ma te ma ty ka 
+ II etap edu ka cyj ny spe cjal ność nie nau czy ciel ska: ma te ma ty ka uni wer sal -
na (li sta ran kin go wa two rzo na na pod sta wie ocen na dy plo mie, dla kan dy da tów 
bę dą cych ab sol wen ta mi kie run ków in nych niż ma te ma ty ka po wo ła na zo sta nie 
ko mi sja spraw dza ją ca kwa li fi ka cje kan dy da ta) 

 ochro na śro do wi ska I spe cjal no ści: od na wial ne źró dła ener gii, za rzą dza nie 
śro do wi skiem geo gra ficz nym (śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go z wszyst -
kich zda wa nych przed mio tów – P lub R; przed mio ty pre fe ro wa ne – bio lo gia R, che -
mia R, geo gra fia R, fi zy ka R) 

 pe da go gi ka III, InIIn spe cjal no ści: pe da go gi ka spo łecz no -opie kuń -
cza, pro mo cja zdro wia i pro fi lak ty ka uza leż nień, re so cja li za cja z pro fi lak -
ty ką spo łecz ną (P lub R – ję zyk pol ski) 

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

 Di gi tal De sign I (I etap – roz mo wa kwa li fi ka cyj na dot. za in te re so wań twór -
czych kan dy da ta na pod sta wie przy go to wa nej przez kan dy da ta pre zen ta cji ma -
te ria łu wi zu al ne go /szcze gó ły bez po śred nio na uczel ni/; uwa ga: po zy tyw ne oce -
na z I eta pu eg za mi nu wstęp ne go kwa li fi ku je do II eta pu; II etap – eg za min 
prak tycz ny: ze staw za dań ry sun ko wych i pi sem nych) 

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na III (śred nia wy ni ków pi sem ne go eg -
za mi nu ma tu ral ne go P lub R; wyż sze prze licz ni ki dla ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii, 
in for ma ty ki) 

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na InIIn spe cjal no ści: na uczy ciel ska 
– tech ni ka z in for ma ty ką; nie nau czy ciel skie – in for ma ty ka sto so wa na w tech -
ni ce (śred nia wy ni ków pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go P lub R; wyż sze prze -
licz ni ki dla ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii, in for ma ty ki) 

 eko no mia spo łecz na III, InIIn (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny) 

 ety ka – me dia cje i ne go cja cje III, InIIn (P lub R – je den przed miot 
spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia an giel ska III spe cjal no ści: na uczy ciel ska, prze kła do znaw stwo, 
ko mu ni ka cja ję zy ko wa – ję zy ki spe cja li stycz ne (ję zyk an giel ski R) 

 fi lo lo gia ger mań ska III spe cjal no ści: na uczy ciel skie – me to dy ka na ucza -
nia ję zy ka nie miec kie go, me to dy ka na ucza nia ję zy ka nie miec kie go z mo du -
łem biz ne so wym; nie nau czy ciel ska – ję zyk nie miec ki w biz ne sie (P lub R – ję -
zyk nie miec ki lub in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 fi lo lo gia ger mań ska InII spe cjal no ści: na uczy ciel skie – me to dy ka na ucza -
nia ję zy ka nie miec kie go, me to dy ka na ucza nia ję zy ka nie miec kie go z mo du -
łem biz ne so wym; nie nau czy ciel ska – ję zyk nie miec ki w biz ne sie (P lub R – ję -
zyk nie miec ki) 

 fi lo lo gia hisz pań ska III spe cjal ność: ję zy ki spe cja li stycz ne i tłu ma cze nie 
(P lub R – ję zyk hisz pań ski lub in ny ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

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

 fi lo lo gia ro mań ska III spe cjal ność na uczy ciel ska: fi lo lo gia ro mań ska; spe -
cjal no ści nie nau czy ciel skie:  ję zyk fran cu ski sto so wa ny, fi lo lo gia ro mań ska z ję -
zy kiem hisz pań skim, fi lo lo gia ro mań ska z ję zy kiem wło skim (P lub R – ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

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

 fi lo lo gia wło ska III spe cjal ność: ję zyk wło ski sto so wa ny (P lub R – ję zyk 
pol ski oraz ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

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

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

 geo gra fia III, InIIn spe cjal no ści: na uczy ciel skie: geo gra fia z przy ro -
dą, geo gra fia z przed się bior czo ścią, geo gra fia z wie dzą o spo łe czeń stwie, 
nie nau czy ciel skie: geo gra fia fi zycz na, geo gra fia re gio nal na Ame ry ki Ła ciń -
skiej, geo in for ma cja, geo mo ni to ring, geo tu ry sty ka, przed się bior czość i go -
spo dar ka prze strzen na, za rzą dza nie śro do wi skiem geo gra ficz nym (P lub R 
– ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, geo gra fia; przed miot pre fe ro wa -
ny – geo gra fia R; punk ty za do dat ko we za ję cia edu ka cyj ne w szko le śred niej 
z za kre su geo gra fii, tu ry sty ki lub przed się bior czo ści oraz uczest nic two w eta -
pie okrę go wym olim pia dy geo gra ficz nej lub wie dzy eko lo gicz nej) 

 geo po li ty ka III, InIIn (P lub R – ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk an -
giel ski oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi lo zo fia) 
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 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn spe cjal ność na -
uczy ciel ska (eg za min wstęp ny /uzdol nień/ – spraw dzian pre dys po zy cji mu zycz -
nych oraz oce na pra wi dło wo ści funk cji gło so wych, słu cho wych i ar ty ku la cyj nych; 
uwa ga: ne ga tyw na oce na pre dys po zy cji mu zycz nych lub roz po zna nia wad wy -
mo wy skut ku je nie do pusz cze niem kan dy da ta do dal sze go eta pu po stę po wa nia 
kwa li fi ka cyj ne go; P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn spe cjal no ści: edu ka cja i re ha bi li ta cja 
uczniów z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną – oli go fre no pe da go gi ka, edu -
ka cja i re ha bi li ta cja uczniów z nie peł no spraw no ścią słu cho wą – sur do pe -
da go gi ka, lo go pe dia, te ra pia pe da go gicz na, wcze sne wspo ma ga nie roz wo -
ju, edu ka cja i te ra pia osób ze spek trum au ty zmu (P lub R – ję zyk pol ski) 

 po li to lo gia III, InIIn (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 po li ty ka spo łecz na III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: ję zyk 

pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 pra ca so cjal na III, InIIn spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: or ga ni za tor 

po mo cy in sty tu cjo nal nej, asy stent ro dzi ny (P lub R – ję zyk pol ski) 
 pra wo M, Mn (P lub R – ję zyk pol ski oraz hi sto ria lub WOS; w przy pad ku 

ta kiej sa mej licz by punk tów – kry te rium do dat ko we: ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 psy cho lo gia M, Mn spe cjal no ści: psy cho lo gia edu ka cyj na, psy cho lo gia kli -

nicz na (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 psy cho lo gia i bio lo gia zwie rząt M, Mn (P lub R – bio lo gia, ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den z przed mio tów: che mia, fi zy ka z astro no mią, 
geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

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

 sto sun ki mię dzy na ro do we III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 sztu ka i edu ka cja III spe cjal no ści: na uczy ciel ska, ani ma cja kul tu ry (prze -

gląd prac pla stycz nych; roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 
 sztu ka i me dia I (I etap – A. roz mo wa kwa li fi ka cyj na do ty czą ca za in te re so wań 

ar ty stycz nych kan dy da ta oraz wy bra nych za gad nień z za kre su współ cze snej kul -
tu ry i sztu ki w opar ciu o su ge ro wa ną bi blio gra fię; B. prze gląd ory gi na łów prac, 
wy ko na nych przez kan dy da ta, w skład któ rych mo gą wcho dzić re ali za cje z za -
kre su sztuk wi zu al nych ta kich jak: ma lar stwo, ry su nek, fo to gra fia itp., re ali za cje 
mul ti me dial ne oraz dzia ła nia prze strzen ne pre zen to wa ne w for mie do ku men ta -
cji fo to gra ficz nej; II etap – eg za min prak tycz ny: za da nia kom po zy cyj ne na je den 
z za pro po no wa nych te ma tów) 

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

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści: ani ma cja w tu ry sty ce i re kre acji, geo -
tu ry sty ka, pi lo taż i prze wod nic two tu ry stycz ne po Pol sce, przed się bior czość 
w tu ry sty ce, tu ry sty ka mię dzy na ro do wa, tu ry sty ka w kra jach Gru py Wy szeh -
radz kiej (śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne go z przed mio tów /P lub R/: ję zyk 
pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, geo gra fia; przed miot pre fe ro wa ny – geo gra fia 
R; punk ty za do dat ko we za ję cia edu ka cyj ne w szko le śred niej z za kre su geo gra fii, 
tu ry sty ki lub przed się bior czo ści oraz uczest nic two w eta pie okrę go wym olim pia dy 
geo gra ficz nej lub wie dzy eko lo gicz nej) 

 tu ry sty ka i re kre acja InIIn spe cjal no ści: ani ma cja w tu ry sty ce i re kre acji, 
geo tu ry sty ka, pi lo taż i prze wod nic two tu ry stycz ne po Pol sce, przed się bior czość 
w tu ry sty ce, tu ry sty ka mię dzy na ro do wa (śred nia wy ni ków eg za mi nu ma tu ral ne -
go z przed mio tów /P lub R/: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, geo gra fia; 
przed miot pre fe ro wa ny – geo gra fia R; punk ty za do dat ko we za ję cia edu ka cyj ne 
w szko le śred niej z za kre su geo gra fii, tu ry sty ki lub przed się bior czo ści oraz uczest -
nic two w eta pie okrę go wym olim pia dy geo gra ficz nej lub wie dzy eko lo gicz nej) 

 za rzą dza nie in for ma cją i pu bli ko wa nie cy fro we III (P lub R – ję zyk pol ski) 
 za rzą dza nie oświa tą i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi I, In (P lub R – je -

den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, hi sto ria, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 za rzą dza nie w służ bach spo łecz nych I, In spe cjal no ści: asy sten tu ra me -

dycz na, ubez pie cze nia spo łecz ne (P lub R – ję zyk pol ski) 
 

Uni wer sy tet  
Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz ny  
w Sie dl cach 
 

08-110 Sie dl ce, ul. Ko nar skie go 2 
Dział Or ga ni za cji Stu diów:  
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 24  
 

Cen trum Wspar cia Osób z Nie peł no spraw no ścia mi: 
tel. 25 643 17 39 
www.uph.edu.pl 
 
uwa ga: szcze gó ło wy ter mi narz re kru ta cyj ny zo sta nie po da ny w póź niej szym 
ter mi nie – in for ma cje bez po śred nio na Uczel ni po 31 mar ca 2022 r. 
 
Wy dział Agro bio in ży nie rii i Na uk o Zwie rzę tach 
www.wanz.uph.edu.pl 
 agro le śnic two I, In (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo -

gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 
 go spo dar ka prze strzen na III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -

ka, geo gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 
 rol nic two III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: agro biz nes, agro no mia, 

ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka, geo gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 zoo p sy cho lo gia z ani ma lo te ra pią III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, geo gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 zoo tech ni ka III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: ho dow la zwie rząt, oce -
na i wy ko rzy sta nie pro duk tów zwie rzę cych, pro fi lak ty ka zoo tech nicz no -
-we te ry na ryj na w utrzy ma niu zwie rząt (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka, geo gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 
Wy dział Na uk Hu ma ni stycz nych 
www.wh.uph.edu.pl 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych I (dwa przed mio ty 

spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 fi lo lo gia III spe cjal no ści: fi lo lo gia an giel ska z upraw nie nia mi na uczy ciel ski -
mi, ję zyk an giel ski w biz ne sie z trans la to ry ką, lin gwi sty ka sto so wa na (obo -
wiąz ko wo: ję zyk an giel ski, do wy bo ru: ję zyk pol ski lub dru gi ję zyk ob cy) 

 fi lo lo gia InIIn spe cjal no ści: fi lo lo gia an giel ska z upraw nie nia mi na uczy ciel -
ski mi, ję zyk an giel ski w biz ne sie z trans la to ry ką (obo wiąz ko wo: ję zyk an giel ski, 
do wy bo ru: ję zyk pol ski lub dru gi ję zyk ob cy) 

 fi lo lo gia pol ska III spe cjal no ści: fi lo lo gia dla ak tor stwa i no wych me -
diów, kre atyw ne pi sa nie i edy cje cy fro we, na uczy ciel ska (dwa przed mio ty 
– obo wiąz ko wo: ję zyk pol ski do wy bo ru: ję zyk ob cy, hi sto ria) 

 hi sto ria III spe cjal no ści: ar chi wi sty ka i biu ro wość współ cze sna, na ucza nie 
hi sto rii i pro mo cja dzie jów oj czy stych (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, geo -
gra fia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, ję zyk ob cy, ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, WOS) 

 lo go pe dia z au dio lo gią I (roz mo wa kwa li fi ka cyj na – spraw dze nie po praw no ści wy -
mo wy – na pod sta wie roz mo wy spon ta nicz nej i czy ta nia oraz przy dat no ści do za wo -
du; kon kurs świa dectw doj rza ło ści: obo wiąz ko wo ję zyk pol ski; wa run kiem do pusz cze -
nia do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej jest do star cze nie au dio gra mu po twier dza ją ce go 
pra wi dło wy słuch kan dy da ta; wa da wy mo wy unie moż li wia przy ję cie na stu dia) 

 
Wy dział Na uk Me dycz nych i Na uk o Zdro wiu 
www.wnmz.uph.edu.pl 
 die te ty ka III, InII (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 

in for ma ty ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 



 bio lo gia są do wa I (dwa przed mio ty: obo wiąz ko wo ję zyk ob cy, do wy bo ru bio -
lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS) 

 che mia III spe cjal no ści: ana li ty ka che micz na, na ucza nie che mii i przy ro dy 
(dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk ob cy, ma -
te ma ty ka) 

 eko lo gia i śro do wi sko I (dwa przed mio ty spo śród: obo wiąz ko wo ję zyk an giel -
ski, do wy bo ru bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: gra fi ka kom pu te ro wa, mo bil ne 
sys te my kom pu te ro we, pro gra mo wa nie sys te mów i baz da nych, sys te my 
i sie ci kom pu te ro we (dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk ob -
cy, ma te ma ty ka) 

 in ży nie ria pro ce sów tech no lo gicz nych I spe cjal no ści: tech no lo gie in for -
ma tycz ne wspo ma ga ją ce pro ce sy pro duk cji, tech no lo gie in for ma tycz ne 
wspo ma ga ją ce or ga ni za cję i za rzą dza nie pro ce sa mi pro duk cji (dwa przed mio -
ty spo śród: che mia, fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka) 

 ma te ma ty ka III spe cjal no ści: ma te ma ty ka fi nan so wa i ak tu arial na, ma te -
ma ty ka w fi nan sach i eko no mii, sta ty stycz na ana li za da nych (dwa przed mio ty 
– obo wiąz ko wo: ma te ma ty ka; do wy bo ru: fi zy ka, in for ma ty ka, ję zyk ob cy) 

 

Aka de mia Po mor ska w Słup sku 
 

76-200 Słupsk  
ul. Bo ha te rów We ster plat te 64 
re kru ta cja: 
tel. 59 840 59 50, 607 927 430 
www.apsl.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@apsl.edu.pl 

 
ad res ko re spon den cyj ny: 
76-200 Słupsk, ul. Ar ci szew skie go 22A 
 
Uwa ga: Uczel nia za strze ga so bie pra wo do nie uru cho mie nia kie run ku lub spe -
cjal no ści w przy pad ku nie wy star cza ją cej licz by kan dy da tów. 
 
Uwa ga: nie któ re spe cjal no ści są re ali zo wa ne w ra mach pro jek tów: 
SOA – Słup ski Ośro dek Aka de mic ki 
POWER – Aka de mia 5 plus – roz wój dla ja ko ści 
 
 ad mi ni stra cja III, InIIn ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: 

ad mi ni stra cja sa mo rzą do wa, ad mi ni stra cja go spo dar cza, ad mi ni stra cja wy -
mia ru spra wie dli wo ści (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, hi -
sto ria, WOS) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me -
strze/: ochro na cy ber prze strze ni /SOA/, cy ber me dia /SOA/, cy be rza go ro że -
nia /SOA/, za rzą dza nie bez pie czeń stwem i ja ko ścią w por tach lot ni czych, za -
bez pie cze nie lo gi stycz ne por tów lot ni czych (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III stu dia w sys te mie blen ded -le ar ning ścież ki 
kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: bez pie czeń stwo we wnętrz ne, obro na na -
ro do wa (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn ścież ki kształ ce nia /wy bór 
po II se me strze/: za rzą dza nie kry zy so we, bez pie czeń stwo i po rzą dek pu -
blicz ny, obro na na ro do wa (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: 
na ścież kę kształ ce nia za rzą dza nie kry zy so we oraz bez pie czeń stwo i po -
rzą dek pu blicz ny wy ma ga ne oświad cze nie o po sia da niu spraw no ści fi zycz -
nej 

 bio lo gia III, InIIn ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: na uczy -
ciel ska, bio lo gia me dycz na (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów przed miot 
pre fe ro wa ny: bio lo gia lub ma te ma ty ka) 

 ga stro no mia i ho te lar stwo I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 ko sme to lo gia I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ję zyk ob cy, 
in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 pie lę gniar stwo III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo -
gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka) 

 ra tow nic two me dycz ne I (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 tu ry sty ka i re kre acja III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 
Wy dział Na uk Spo łecz nych 
www.ws.uph.edu.pl 
 ad mi ni stra cja III, InIIn (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in -

for ma ty ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 
 bez pie czeń stwo in for ma cyj ne I, In mo du ły fa kul ta tyw ne: bez pie czeń -

stwo in for ma cyj ne w ad mi ni stra cji pu blicz nej, bez pie czeń stwo in for ma cyj -
ne w przed się bior stwie (dwa przed mio ty spo śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, 
in for ma ty ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: bez pie -
czeń stwo pań stwa, służ by po li cyj ne, za rzą dza nie kry zy so we w ad mi ni stra -
cji (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, ma -
te ma ty ka, WOS) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: 
ochro na gra nic i bez pie czeń stwo ob sza rów przy gra nicz nych, obro na te -
ry to rial na kra ju (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, geo gra fia, 
hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS) 

 geo po li ty ka i stu dia stra te gicz ne III (dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, 
ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka) 

 kry mi no lo gia III, InIIn (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, 
ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 lo gi sty ka III, InIIn (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for -
ma ty ka, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka III, InIIn spe cjal no ści: do radz two per so nal ne, opie kun 
i wy cho waw ca dziec ka, opie kun oso by star szej i nie peł no spraw nej, pe da -
go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza z te ra pią pe da go gicz ną (dwa przed mio ty 
spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (dwa przed mio ty 
spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, 
WOS) 

 pe da go gi ka spe cjal na M, Mn mo du ły: edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, pe da go gi ka re so cja li za cyj na, wcze sne 
wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, geo gra -
fia, hi sto ria, ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 pra wo M, Mn (dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ję zyk ob cy, ję -
zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie III, InIIn mo du ły fa kul ta tyw ne: biz nes mię dzy na ro do -
wy, za rzą dza nie fi nan sa mi i ra chun ko wość, za rzą dza nie przed się bior stwem 
(dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ję zyk ob cy, ję zyk 
pol ski, ma te ma ty ka, WOS) 

 
Wy dział Na uk Ści słych i Przy rod ni czych 
www.wnsp.uph.edu.pl 
 ana li ty ka z dia gno sty ką mo le ku lar ną I (dwa przed mio ty: obo wiąz ko wo ję -

zyk ob cy oraz do wy bo ru bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka) 

 ana li za da nych I (dwa przed mio ty: obo wiąz ko wo ma te ma ty ka, do wy bo ru in -
for ma ty ka, ję zyk ob cy); uwa ga: pla no wa ne uru cho mie nie kie run ku 

 bio lo gia na uczy ciel ska I, In (dwa przed mio ty: obo wiąz ko wo ję zyk ob cy, 
do wy bo ru bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS) 
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 die te ty ka I stu dia w ra mach pro jek tu POWER (przed miot obo wiąz ko wy do wy -
bo ru: ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk an giel ski; przed miot pre fe ro wa ny do wy bo -
ru: bio lo gia, che mia); uwa ga: wy ma ga ne ak tu al ne orze cze nie le kar skie do ce -
lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych o bra ku prze ciw wska zań do od by wa nia 
prak tyk za wo do wych na kie run ku die te ty ka oraz orze cze nie le kar skie o bra -
ku prze ciw wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie -
run ku die te ty ka w ter mi nie do – 30 wrze śnia 2022 r. 

 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz nej III ścież ka kształ -
ce nia na uczy ciel ska (eg za min prak tycz ny: umie jęt ność gry na in stru men cie kla -
wi szo wym /do dat ko wo na wy bra nym przez sie bie in nym in stru men cie/ – wy ko -
na nie jed ne go utwo ru, umie jęt ność śpie wu – wy ko na nie jed ne go utwo ru 
w do wol nej sty li sty ce, pre dys po zy cje mu zycz ne /słuch i po czu cie ryt mu/; zło że -
nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 edu ka cja tech nicz no -in for ma tycz na I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścież -
ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: na uczy ciel ska, In ter net rze czy, pro -
gra mo wa nie w au to ma ty ce i ro bo ty ce /SOA/ (przed miot obo wiąz ko wy: ma te -
ma ty ka; przed miot pre fe ro wa ny: fi zy ka lub in for ma ty ka) 

 fi lo lo gia III, InIIn ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: fi lo lo -
gia an giel ska – na uczy ciel ska, fi lo lo gia an giel ska – trans la to rycz na, fi lo lo gia 
an giel ska – ko mu ni ka cja w me diach (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; 
przed miot: ję zyk an giel ski) 

 fi lo lo gia III ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: fi lo lo gia ger mań -
ska – na uczy ciel ska, fi lo lo gia ger mań ska – ję zyk nie miec ki w biz ne sie i tu ry -
sty ce (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; przed miot: ję zyk pol ski lub nie miec -
ki); uwa ga: na ucza nie ję zy ka nie miec kie go re ali zo wa ne jest od pod staw 

 fi lo lo gia III ścież ki kształ ce nia /wy bór po III se me strze/: fi lo lo gia ro syj ska 
– ję zyk ro syj ski w biz ne sie i tu ry sty ce, fi lo lo gia ro syj ska – li te rac ko -prze kła -
do znaw cza (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: na ucza nie ję zy ka ro -
syj skie go re ali zo wa ne jest od pod staw 

 fi lo lo gia III ścież ka kształ ce nia /wy bór po III se me strze/: fi lo lo gia ro syj ska 
z na ucza niem ję zy ka pol skie go ja ko ob ce go /de dy ko wa na stu den tom -cu dzo -
ziem com nie jest wy ma ga na zna jo mość ję zy ka pol skie go/ (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów); uwa ga: na ucza nie ję zy ka ro syj skie go re ali zo wa ne jest 
od pod staw 

 fi lo lo gia III ścież ka kształ ce nia: fi lo lo gia ro syj ska z ję zy kiem an giel skim (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów; uwa ga: wy ma ga na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go /ze wnętrz ny eg za min ma tu ral ny na po zio mie P lub R/); uwa ga: na ucza nie ję -
zy ka ro syj skie go re ali zo wa ne jest od pod staw 

 fi lo lo gia pol ska III ścież ki kształ ce nia /wy bór po I lub II se me strze/: na uczy -
ciel ska, na uczy ciel ska z ele men ta mi dia gno zy lo go pe dycz nej /POWER/, wy daw -
ni czo -re dak tor ska, fi lo lo gia pol ska z edu ka cją re gio nal ną (ję zyk pol ski; zło że nie 
wy ma ga nych do ku men tów) 

 fi zjo te ra pia M stu dia w ra mach pro jek tu SOA ścież ki kształ ce nia /wy bór 
po VII se me strze/: fi zjo te ra pia w me dy cy nie uzdro wi sko wej, re ha bi li ta cja 
w opie ce ge ria trycz nej (przed miot obo wiąz ko wy do wy bo ru: ma te ma ty ka, ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy; przed miot pre fe ro wa ny do wy bo ru: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: wy ma ga ne ak tu al ne orze cze -
nie le kar skie do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych o bra ku 
prze ciw wska zań do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku fi zjo te ra -
pia oraz orze cze nie le kar skie o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do od -
by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku fi zjo te ra pia w ter mi nie do – 30 
wrze śnia 2022 r. 

 fi zy ka tech nicz na I 3,5-let nie in ży nier skie; ścież ki kształ ce nia: me to dy tech -
nicz ne w kry mi na li sty ce, eko tech no lo gie – od na wial ne źró dła ener gii /SOA/, 
fi zy ko che micz na in ży nie ria ma te ria ło znaw stwa /SOA/, me cha ni ka lot ni cza 
(przed miot obo wiąz ko wy: ma te ma ty ka; przed miot pre fe ro wa ny: fi zy ka lub in for -
ma ty ka) 

https://www.stypendiadladziewczyn.pl
http://www.dziewczynywgrze.pl/
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 ochro na śro do wi ska I, In ścież ki kształ ce nia /wy bór po I ro ku/: eko ener -
ge ty ka /SOA/, bio mo ni to ring i zrów no wa żo ny roz wój /SOA/, go spo dar ka 
ko mu nal na i wod no -ście ko wa /SOA/, przy rod ni cze za rzą dza nie prze strze -
nią miej ską /SOA/ (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; przed mio ty pre fe ro -
wa ne: che mia lub bio lo gia lub geo gra fia lub ję zyk pol ski) 

 pe da go gi ka III, InIIn ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: pe -
da go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza z po mo cą spo łecz ną, psy cho pe da go -
gi ka, pe da go gi ka pe ni ten cjar na z pre wen cją kry mi nal ną (zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów; w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów – ran king ocen 
z przed mio tu: ję zyk pol ski lub hi sto ria lub WOS); uwa ga: re kru ta cja po uzy -
ska niu ak cep ta cji MEiN 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn stu dia na uczy ciel -
skie z przy go to wa niem pe da go gicz nym (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; 
w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów – ran king ocen z przed mio tu: ję zyk 
pol ski lub hi sto ria lub WOS) 

 pie lę gniar stwo III (przed miot obo wiąz ko wy: ję zyk pol ski lub ję zyk an giel ski; 
przed miot pre fe ro wa ny: bio lo gia); uwa ga: wy ma ga ne ak tu al ne orze cze nie le kar -
skie do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych o bra ku prze ciw wska zań do od -
by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku pie lę gniar stwo oraz orze cze nie le -
kar skie o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak tyk 
za wo do wych na kie run ku pie lę gniar stwo w ter mi nie do 30 wrze śnia 2022 r. 
u Ko or dy na to ra ds. prak tyk dla kie run ku pie lę gniar stwo 

 po li to lo gia I ścież ki kształ ce nia /wy bór po I ro ku/: no we me dia i ko mu ni ka -
cja spo łecz na, po li ty ka sa mo rzą do wa i pu blicz na, za rzą dza nie pro jek ta mi (je -
den przed miot spo śród: ję zyk ob cy, WOS) 

 po łoż nic two I (przed miot obo wiąz ko wy: ję zyk pol ski lub ję zyk an giel ski; przed -
miot pre fe ro wa ny: bio lo gia); uwa ga: wy ma ga ne ak tu al ne orze cze nie le kar skie 
do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych o bra ku prze ciw wska zań do od by -
wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku po łoż nic two oraz orze cze nie le kar -
skie o bra ku prze ciw wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak tyk za wo do -
wych na kie run ku pie lę gniar stwo w ter mi nie do 30 wrze śnia 2022 r. 
u Ko or dy na to ra ds. prak tyk dla kie run ku po łoż nic two uwa ga: kie ru nek zo -
sta nie uru cho mio ny po uzy ska niu ak cep ta cji MEiN 

 pra ca so cjal na III, InIIn ścież ka kształ ce nia: pra ca so cjal na w po mo cy 
spo łecz nej i śro do wi sku wie lo kul tu ro wym (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; 
w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów – ran king ocen z przed mio tu: ję zyk pol -
ski lub hi sto ria lub WOS) 

 pra wo M, Mn (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, hi sto ria, 
WOS, geo gra fia) 

 psy cho lo gia M ścież ki kształ ce nia /wy bór po V se me strze/: psy cho lo gia kli -
nicz na, psy cho lo gia wspie ra nia roz wo ju (ję zyk an giel ski, ję zyk pol ski); uwa ga: 
stu dia zo sta ną uru cho mio ne po de cy zji MEiN 

 ra tow nic two me dycz ne I, In (przed miot obo wiąz ko wy: ję zyk pol ski lub ję -
zyk an giel ski; przed miot pre fe ro wa ny: bio lo gia); uwa ga: wy ma ga ne ak tu al ne 
orze cze nie le kar skie do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych o bra ku prze -
ciw wska zań do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku ra tow nic -
two me dycz ne oraz orze cze nie le kar skie o bra ku prze ciw wska zań zdro -
wot nych do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie run ku ra tow nic two 
me dycz ne w ter mi nie do 30 wrze śnia 2022 r. u Ko or dy na to ra ds. prak tyk 
dla kie run ku ra tow nic two me dycz ne 

 so cjo lo gia I, In ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: kry mi no lo gia 
i so cjo lo gia pe ni ten cjar na, pre wen cja kry mi nal na z so cjop sy cho lo gią, so -
cjo lo gia spo łecz no ści lo kal nych i sa mo rzą du te ry to rial ne go (zło że nie wy -
ma ga nych do ku men tów) 

 tu ry sty ka i re kre acja I, In ścież ki kształ ce nia /wy bór po III se me strze/: 
geo tu ry sty ka, tu ry sty ka ak tyw na, tu ry sty ka w stre fie nad mor skiej, tu ry sty -
ka zdro wot na, tu ry sty ka w stre fie nad mor skiej 50+ (śred nia wy ni ków eg -
za mi nu ma tu ral ne go z geo gra fii i no wo żyt ne go ję zy ka ob ce go oraz dwa do wol -
ne przed mio ty zda wa ne na ma tu rze) 

 flo ry sty ka ze sztu ką ogro do wą I, In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; 
przed miot pre fe ro wa ny: bio lo gia lub che mia lub geo gra fia lub ję zyk pol ski); 
uwa ga: re kru ta cja po uzy ska niu ak cep ta cji MEiN 

 geo gra fia III, InIIn ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: na -
uczy ciel ska, geo in for ma cja, go spo dar ka i po li ty ka sa mo rzą do wa, kształ to -
wa nie i za rzą dza nie śro do wi skiem przy rod ni czym (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów; przed miot pre fe ro wa ny: geo gra fia lub bio lo gia, lub ję zyk ob cy) 

 hi sto ria III ścież ki kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: na uczy ciel ska, ar -
chi wi sty ka i hi sto ria Po mo rza, pu blic hi sto ry /stu dia w ję zy ku pol skim/ (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 in for ma ty ka I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścież ki kształ ce nia /wy -
bór po I se me strze/: pro gra mo wa nie apli ka cji we bo wych /SOA/, pro gra -
mo wa nie w in ży nie rii, ana li za da nych w Bu si ness In tel li gen ce /SOA/ (przed -
miot obo wiąz ko wy: ma te ma ty ka; przed miot pre fe ro wa ny: fi zy ka lub 
in for ma ty ka) 

 in ży nie ria cy ber prze strze ni I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścież ki 
kształ ce nia /wy bór po II se me strze/: in ży nie ria cy ber me diów, cy ber bez pie -
czeń stwo z ele men ta mi kryp to gra fii i kryp to lo gii (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów); uwa ga: na stu diach sta cjo nar nych tak że gru py po po łu dnio we 

 ko sme to lo gia I, In ścież ka kształ ce nia: ko sme to lo gia ogól na (przed miot obo -
wiąz ko wy: ję zyk pol ski lub ma te ma ty ka; przed miot pre fe ro wa ny: bio lo gia lub che -
mia); uwa ga: wy ma ga ne ak tu al ne orze cze nie le kar skie do ce lów sa ni tar no -
-epi de mio lo gicz nych o bra ku prze ciw wska zań do od by wa nia prak tyk 
za wo do wych na kie run ku ko sme to lo gia oraz orze cze nie le kar skie o bra ku 
prze ciw wska zań zdro wot nych do od by wa nia prak tyk za wo do wych na kie -
run ku ko sme to lo gia w ter mi nie do – 30 wrze śnia 2022 r. 

 lo gi sty ka I, In stu dia w ra mach pro jek tu POWER ścież ki kształ ce nia /wy -
bór po III se me strze/: trans port i spe dy cja, lo gi sty ka mor ska, sys te my ma -
ga zy no we (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: na stu diach sta cjo -
nar nych tak że gru py po po łu dnio we 

http://shesnnovation.pl/
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 za rzą dza nie III, InIIn ścież ki kształ ce nia /wy bór po III se me strze/: 
za rzą dza nie przed się bior stwem, za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi, ra chun -
ko wość, me na dżer sprze da ży, za rzą dza nie w ho te lar stwie i ga stro no mii 
(zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: na stu diach sta cjo nar nych tak -
że gru py po po łu dnio we 

 
 
 

Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej 
im. Ma rii Grze go rzew skiej  
w War sza wie 
 

02-353 War sza wa 
ul. Szczę śli wic ka 40 
tel. 22 589 36 00, fax 22 658 11 18 
www.aps.edu.pl 
e -ma il: aps@aps.edu.pl 
 

Re kru ta cja: 
tel. 22 589 36 78 
www.aps.edu.pl/re kru ta cja 
www.re kru ta cja.aps.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@aps.edu.pl 
 
uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje o spe cjal no ściach na rok aka de mic ki 2022/2023 
bę dą do stęp ne bez po śred nio na stro nie Uczel ni – www.aps.edu.pl 
 
 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz nych III mo duł: me -

dia cy fro we ar te te ra pia (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz ma te ma ty ka al -
bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al -
bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski 
i kul tu ra an tycz na al bo WOS; eg za min prak tycz ny: au to pre zen ta cja kan dy da ta 
– ana li za tecz ki je go prac) 

 lo go pe dia III pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo -
zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria 
sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS; wy nik 
roz mo wy kwa li fi ka cyj nej) 

 lo go pe dia InIIn pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo -
fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki 
al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS; wy nik roz mo wy 
kwa li fi ka cyj nej) 

 pe da go gi ka III pro fil ogól no aka de mic ki – spe cjal no ści: ani ma cja spo łecz -
no -kul tu ro wa; edu ka cja do ro słych i co aching ka rie ry za wo do wej; edu ka cja 
me dial na; pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza; psy cho pe da go gi ka kre -
atyw no ści (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo 
hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła -
ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS) 

 pe da go gi ka InIIn pro fil ogól no aka de mic ki – spe cjal no ści: ani ma cja kul tu -
ro wa z edu ka cją me dial ną; pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza (P lub R 
– ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al bo bio lo -
gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto -
ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na al bo WOS) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M pro fil ogól no aka de mic ki 
(P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al -

bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al -
bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na al bo WOS) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na Mn pro fil ogól no aka de mic -
ki (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka 
al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al -
bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul -
tu ra an tycz na al bo WOS) 

 pe da go gi ka spe cjal na M pro fil ogól no aka de mic ki – spe cjal no ści na uczy ciel -
skie:  edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną; edu -
ka cja i te ra pia osób ze spek trum au ty zmu; pe da go gi ka re so cja li za cyj na; sur -
do pe da go gi ka; te ra pia pe da go gicz na; ty flo pe da go gi ka; wcze sne wspo ma ga nie 
roz wo ju dziec ka (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo -
gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al -
bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS) 

 pe da go gi ka spe cjal na Mn pro fil ogól no aka de mic ki – spe cjal no ści na uczy -
ciel skie:  edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną; 
pe da go gi ka re so cja li za cyj na; sur do pe da go gi ka; te ra pia pe da go gicz na (P lub R 
– ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al bo bio lo -
gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto -
ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an -
tycz na al bo WOS) 

 pe da go gi ka zdol no ści i in for ma ty ki I pro fil ogól no aka de mic ki (P lub R – ję -
zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al bo bio lo gia 
al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto ria 
mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz -
na al bo WOS) 

 pra ca so cjal na I pro fil prak tycz ny – spe cjal no ści: pra ca so cjal na w po mo cy 
spo łecz nej; pra ca so cjal na na rzecz ro dzi ny (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo -
zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria 
sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS) 

 psy cho lo gia M pro fil ogól no aka de mic ki – spe cjal no ści: psy cho lo gia kli nicz -
na; psy cho lo gia wspie ra nia roz wo ju i kształ ce nia; sto so wa na psy cho lo gia spo -
łecz na (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo 
hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła -
ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS) 

 psy cho lo gia Mn pro fil ogól no aka de mic ki – spe cjal no ści: psy cho lo gia kli nicz -
na; psy cho lo gia wspie ra nia roz wo ju i kształ ce nia; sto so wa na psy cho lo gia spo -
łecz na (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te -
ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo 
hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła -
ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS) 

 so cjo lo gia III pro fil ogól no aka de mic ki – spe cjal no ści: so cjo lo gia kul tu ry – ba -
da nia i mar ke ting; so cjo lo gia ko mu ni ka cji spo łecz nej (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka al bo bio lo gia al bo che mia al -
bo fi lo zo fia al bo fi zy ka al bo geo gra fia al bo hi sto ria al bo hi sto ria mu zy ki al bo hi sto ria 
sztu ki al bo in for ma ty ka al bo ję zyk ła ciń ski i kul tu ra an tycz na al bo WOS) 
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Aka de mia Igna tia num  
w Kra ko wie 

 
31-501 Kra ków, ul. Ko per ni ka 26 
tel. 12 399 96 99 
www.igna tia num.edu.pl 
 

uwa ga: pre zen to wa na ofer ta stu diów do ty czy re kru ta cji na rok aka de mic -
ki 2021-2022. 
 
uwa ga: za sa dy przy jęć na stu dia na rok aka de mic ki 2022-2023 bę da do stęp ne 
bez po śred nio na stro nie uczel ni  www.igna tia num.edu.pl/re kru ta cja 
 
Wy dział Fi lo zo ficz ny 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III za kres kształ ce nia do wy -

bo ru: dzien ni kar stwo in ter ne to we, dzien ni kar stwo pra so we, dzien ni kar stwo 
ra dio we, dzien ni kar stwo te le wi zyj ne  

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

 kul tu ro znaw stwo III za kres kształ ce nia do wy bo ru: cy ber kul tu ra i me dia, 
sztu ki wi zu al ne, dzie dzic two kul tu ro we: za rzą dza nie i pro mo cja  

 psy cho lo gia M, Mn za kres kształ ce nia do wy bo ru: psy cho lo gia kli nicz na, 
psy cho kry mi no lo gia, wspo ma ga nie roz wo ju, psy cho lo gia za rzą dza nia 

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

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

do wy bo ru i: ad mi ni stra cja pu blicz na i służ by pań stwo we ad mi ni stra cja sa -
mo rzą do wa i fun du sze eu ro pej skie ad mi ni stra tion and Pu blic Po li cy in the 
Eu ro pe an Union /tyl ko stu dia sta cjo nar ne/  

 fi lo lo gia an giel ska III za kres kształ ce nia do wy bo ru: na ucza nie ję zy ka an -
giel skie go w przed szko lach i szko łach pod sta wo wych, re dak cja tek stów an -
glo ję zycz nych, ko mu ni ka cja mię dzy kul tu ro wa w biz ne sie  

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

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

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn  
 za rzą dza nie i no we tech no lo gie w sfe rze pu blicz nej I za kres kształ ce nia 

do wy bo ru: za rzą dza nie w ad mi ni stra cji pu blicz nej, in fo bro ke ring i za rzą dza -
nie in for ma cją, za rzą dza nie w in sty tu cjach ko ściel nych 

 

Uni wer sy tet Pa pie ski  
Ja na Paw ła II w Kra ko wie 
 

31-002 Kra ków, ul. Ka no ni cza 25 
upjp2.edu.pl 
e -ma il: rek to rat@upjp2.edu.pl 
re kru ta cja.upjp2.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@upjp2.edu.pl 
 

fa ce bo ok.com/UPJP2 
twit ter.com/UPJP2 
in sta gram.com/UPJP2 
 
Ogólne zasady przyjęć na studia: 
wy ni ki ma tu ry; w re kru ta cji uwzględ nia ne są rów nież osią gnię cia w olim pia -
dach stop nia cen tral ne go, kon kur sach mię dzy na ro do wych i ogól no pol skich 
 
uwa ga: szcze gó ło we za sa dy przy jęć na uczel nię i kie run ki stu diów – na stro nie: 
re kru ta cja.upjp2.edu.pl 
 
Wy dział Fi lo zo ficz ny 
 fi lo zo fia III  
 Phi lo so phy Ia  
 psy cho lo gia M spe cjal no ści: psy cho lo gia du cho wo ści i for ma cji, psy cho lo gia 

edu ka cji i co achin gu, psy cho lo gia kli nicz na z psy cho te ra pia� , psy cho lo gia w biz -
ne sie i re kla mie  

 
Wy dział Hi sto rii i Dzie dzic twa Kul tu ro we go 
 ar chi wi sty ka, za rzą dza nie do ku men ta cją i in fo bro ker stwo III  
 hi sto ria III spe cjal no ści: dok try ny po li tycz ne i praw ne, Eu ro pa Wschod -

nia, hi sto ria chrze ści jań stwa 
 hi sto ria sztu ki III  
 muzyka kościelna I 
 ochro na dóbr kul tu ry I  
 tu ry sty ka i za rzą dza nie dzie dzic twem III spe cjal no ści: tu ry sty ka hi sto -

rycz na, za rzą dza nie dzie dzic twem ma te rial nym i nie ma te rial nym  
 
Wy dział Na uk Spo łecz nych 
 di gi tal me dia – kre atyw ność, ana li za, za rzą dza nie I, In spe cjal no ści: kre -

atyw ność wir tu al na – in no wa cje, apli ka cje, de sign ana li ty ka sie ci – big da ta, SEO, 
per for man ce mar ke ting di gi tal biz nes – two rze nie, eko no mia, za rzą dza nie 

 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III spe cjal no ści: e -dzien ni kar -
stwo re kla ma, bran ding, pu blic re la tions re ali za cja ra dio wo -te le wi zyj na, com -
mu ni ca tion and me dia stu dies /a/  

Aka de mie i wy dzia ły teo lo gicz ne ma ją sta tus ko ściel nych, co ozna cza, że zo sta ły ery go wa ne (za ak cep to wa ne) ka no -
nicz nie, są za twier dzo ne przez Sto li cę Apo stol ską i ma ją pra wo nada wa nia stop ni aka de mic kich w jej imie niu. Uczel -
nia mi tej gru py, poza ChaT w Warszawie, kie ru je wa ty kań ska Kon gre ga cja Na ucza nia Ka to lic kie go. 

uczelnie   TEOLOGICZNE i KOŚCIELNE
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 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na InIIn spe cjal no ści: e -dzien -
ni kar stwo re kla ma, bran ding, pu blic re la tions re ali za cja ra dio wo -te le wi zyj na  

 na uki o ro dzi nie III spe cjal no ści: me dia cje ro dzin ne, te ra pia za ję cio wa  
 na uki o ro dzi nie InIIn spe cjal no ści: me dia cje ro dzin ne, te ra pia za ję cio wa  
 pe da go gi ka III, InIIn spe cjal no ści: pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho -

waw cza z te ra pią pe da go gicz ną, re so cja li za cja z so cjo te ra pią  
 pra ca so cjal na III, InIIn spe cjal no ści: pra ca so cjal na z oso bą cho ru -

ją cą psy chicz nie, pra ca so cjal na z oso bą star szą, pra ca so cjal na z ro dzi ną 
i dziec kiem  

 
Wy dział Pra wa Ka no nicz ne go 
 pra wo ka no nicz ne M  
 
Wy dział Teo lo gicz ny 
 teo lo gia M spe cjal no ści:  teo lo gia ka płań ska teo lo gia ka te che tycz no -pa sto -

ral na, teo lo gia sys te ma tycz na, The olo gy in En glish /a/  
 
Wy dział Teo lo gicz ny, Sek cja w Tar no wie 
 teo lo gia M spe cjal no ści: teo lo gia ka płań ska, teo lo gia ka te che tycz no -pa sto -

ral na; uwa ga: wa run kiem przy ję cia na spe cjal ność teo lo gia ka płań ska jest 
przy ję cie do wła ści we go se mi na rium du chow ne go 

 

Aka de mia Ka to lic ka w War sza wie 
 

01-815 War sza wa, ul. De waj tis 3 
tel. 22 869 98 90 
akw.edu.pl 
aka de mia ka to lic ka.pl 
e -ma il: se kre ta riat@aka de mia ka to lic ka.pl 
e -ma il: sekretariat@akw.edu.pl 

 
 teo lo gia M, Mn spe cjal no ści: teo lo gia ogól na, ka te che ty ka (roz mo wa kwa -

li fi ka cyj na); uwa ga: skła da nie do ku men tów 1 lip ca do 10 wrze śnia 2022 r.  
 edu ka cja mu zycz na z mu zy ką ko ściel ną I pro fil prak tycz ny (eg za min 

z umie jęt no ści mu zycz nych); uwa ga: skła da nie do ku men tów 1 lip ca do 10 
wrze śnia 2022 r. 

 po li to lo gia I pro fil prak tycz ny spe cjal no ści: bez pie czeń stwo pu blicz ne, bez -
pie czeń stwo pań stwa (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: skła da nie 
do ku men tów 1 czerw ca do 30 wrze śnia 2022 r. 

 

Chrze ści jań ska Aka de mia Teo lo -
gicz na w War sza wie 
 

01-771 War sza wa 
ul. Bro niew skie go 48 
tel./fax 22 831 95 97 
www.chat.edu.pl 
e -ma il: chat@chat.edu.pl 

 
uwa ga: re kru ta cja w sys te mie In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów 
(IRK): irk.chat.edu.pl 
 
Wy dział Na uk Spo łecz nych 
 pe da go gi ka III w za kre sie: pe da go gi ki re so cja li za cyj nej i mię dzy kul tu ro -

wej, an dra go gi ki z do radz twem za wo do wym (ran king świa dectw doj rza ło ści) 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M w za kre sie: wcze snej edu -

ka cji z pe da go gi ką opie kuń czą, wcze snej edu ka cji z na ucza niem ję zy ka an -
giel skie go w przed szko lu i kla sach I -III (ran king świa dectw doj rza ło ści) 

 pra ca so cjal na I w za kre sie: pra cy so cjal nej z roz sze rzo nym ję zy kiem an -
giel skim (ran king świa dectw doj rza ło ści) 

 
Wy dział Teo lo gicz ny 
 teo lo gia III w za kre sie: teo lo gii pra wo sław nej, teo lo gii ewan ge lic kiej, teo -

lo gii sta ro ka to lic kiej, teo lo gii pro te stanc kiej (ran king świa dectw doj rza ło ści) 

 
Pa pie ski Wy dział  
Teo lo gicz ny we Wro cła wiu 
 

50-329 Wro cław, ul. Ka te dral na 9 
tel./fax 71 322 99 70 wew. 21 
www.pwt.wroc.pl/re kru ta cja 
e -ma il: re kru ta cja@pwt.wroc.pl 

 
 pe da go gi ka III mo du ły /wy bór po I ro ku/: pe da go gi ka opie kuń cza i pra ca 

z ro dzi ną /pro fil prak tycz ny bez spe cja li za cji na uczy ciel skiej/, pe da go gi ka osób 
star szych /pro fil prak tycz ny/ (kon kurs świa dectw doj rza ło ści) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M pro fil ogól no aka de mic ki 
(kon kurs świa dectw doj rza ło ści) 

 teo lo gia M Cykl A. stu dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne dla alum nów se mi na riów 
du chow nych (roz mo wa kwa li fi ka cyj na przy skła da niu wy ma ga nych do ku men tów 
/se mi na rium du chow ne/) 

 teo lo gia M Cykl B. stu dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne dla osób świec kich, człon -
ków in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go i sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go 
/świec cy, sio stry za kon ne i bra cia za kon ni/ (roz mo wa kwa li fi ka cyj na przy skła -
da niu wy ma ga nych do ku men tów) 

 teo lo gia Mn Cykl B. stu dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne dla osób świec kich, 
człon ków in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go i sto wa rzy szeń ży cia apo stol -
skie go /świec cy, sio stry za kon ne i bra cia za kon ni/ (roz mo wa kwa li fi ka cyj -
na przy skła da niu wy ma ga nych do ku men tów)
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Uni wer sy tet Eko no micz ny  
w Ka to wi cach 
 

40-287 Ka to wi ce, ul. 1 Ma ja 50 
tel. 32 257 71 52, 32 257 71 58 
www.ue.ka to wi ce.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ue.ka to wi ce.pl 

 
Uwa ga: szcze gó ło wy ter mi narz re kru ta cji na: www.ue.ka to wi ce.pl/kan dy -
da ci 
  
 ana li ty ka go spo dar cza III (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 
 bez pie czeń stwo w biz ne sie In (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 

ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III, InIIn spe cjal no ści: 

no we me dia i ko mu ni ka cja elek tro nicz na w or ga ni za cjach, dzien ni kar stwo 
eko no micz ne i pu blic re la tions, pro jek to wa nie ko mu ni ka cji wi zu al nej i nar -
ra cji (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto -
ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS, ję zyk pol ski) 

 eko no mia III, InIIn spe cjal no ści: dys try bu cja i sprze daż na ryn kach kra -
jo wych i mię dzy na ro do wych, eko no mia me ne dżer ska, go spo dar ka elek tro -
nicz na, go spo da ro wa nie nie ru cho mo ścia mi i usłu gi pu blicz ne, han del za gra -
nicz ny,  In ter na tio nal Com mer ce /tyl ko I sto pień, stu dia stacj./ (ję zyk ob cy oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, 
WOS) 

 Fi nan ce and Ac co un ting for Bu si ness Ia (ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS; uwa ga: wy -
ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk fi nan so wy, 
fi nan se i tech no lo gie cy fro we, ra chun ko wość i po dat ki, ra chun ko wość i re -
wi zja fi nan so wa, współ cze sna ban ko wość (ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS); uwa ga: 
stu dia pro wa dzo ne w Ka to wi cach 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn spe cjal no ści: ana li tyk fi nan so wy 
i ryn ko wy, ra chun ko wość ma łych i śred nich przed się biorstw (ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, 
fi zy ka, WOS); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Ryb ni ku 

 fi nan se i za rzą dza nie w ochro nie zdro wia III (ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 fi nan se me ne dżer skie III, InIIn (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 go spo dar ka i za rzą dza nie pu blicz ne III, InIIn spe cjal no ści: pu blic 
re la tions w or ga ni za cjach,  za rzą dza nie ry zy kiem w or ga ni za cjach, za rzą -

dza nie w or ga ni za cjach pu blicz nych i spo łecz nych, za rzą dza nie za so ba mi 
ludz ki mi w ad mi ni stra cji pu blicz nej (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 go spo dar ka miej ska i nie ru cho mo ści InIIn spe cjal no ści: pro gra mo wa -
nie roz wo ju miast, nie ru cho mo ści (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 go spo dar ka prze strzen na III spe cjal no ści: ana li ty ka prze strzen na i śro -
do wi sko wa, go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi i pla no wa nie prze strzen ne (ję zyk 
ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty -
ka, fi zy ka, WOS) 

 go spo dar ka tu ry stycz na III (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 in for ma ty ka III, InIIn spe cjal no ści: ba zy da nych i in ży nie ria da nych, 
pro gra mo wa nie gier i apli ka cji mo bil nych, zin te gro wa ne sys te my in for ma -
tycz ne za rzą dza nia, al go ryt mi ka i pro gra mo wa nie (ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn spe cjal no ści: ana li ty ka da nych, 
biz nes elek tro nicz ny, in ży nie ria wie dzy (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 In ter na tio nal Bu si ness IaIIa (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS; uwa ga: wy ma ga na udo -
ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 lo gi sty ka III, InIIn stu dia in ży nier skie; spe cjal no ści: te le ma ty ka trans -
por tu i lo gi sty ki, trans port w sys te mach lo gi stycz nych (ję zyk ob cy oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, 
WOS) 

 lo gi sty ka w biz ne sie III, InIIn spe cjal no ści: ob słu ga lo gi stycz na, za -
opa trze nie (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra -
fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III, InIIn spe cjal no ści: biz -
nes mię dzy na ro do wy, za rzą dza nie mię dzy na ro do we (ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 przed się bior czość i fi nan se III, InIIn (ję zyk ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

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

 za rzą dza nie III, InIIn spe cjal no ści: mar ke ting, za rzą dza nie w usłu -
gach tyl ko stu dia sta cjo nar ne, za rzą dza nie przed się bior stwem, za rzą dza -
nie za so ba mi ludz ki mi (ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, fi zy ka, WOS) 

 
 

Tłu my chęt nych wciąż sztur mu ją pięć pu blicz nych uczel ni eko no micz nych. Do bry me ne dżer z dy plo mem pre sti żo -
wej uczel ni wciąż jest w ce nie – po trze bu ją go za rów no pol skie fir my, któ re mu szą spro stać wy zwa niom glo ba li za cji 
go spo dar ki, jak i mię dzy na ro do we or ga ni za cje eko no micz ne. 

uczelnie  
EKONOMICZNE
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Uni wer sy tet Eko no micz ny  
w Kra ko wie 
 

31-510 Kra ków, ul. Ra ko wic ka 27 
tel. 12 293 52 00 
Dział Na ucza nia:  
tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25 
www.stu diuj.uek.kra kow.pwww.stu -
diuj.uek.kra kow.pl 
www.uek.kra kow.pl 
e -ma il: stu dia in fo@uek.kra kow.pl 

 
uwa ga: ter mi narz re kru ta cji na stu dia jest po da ny na por ta lu dla kandy da tów 
na stu dia: stu diuj.uek.kra kow.pl 
uwa ga: uru cho mie nie kie run ku czy spe cjal no ści uza leż nio ne jest od zgło sze nia 
się od po wied niej licz by kan dy da tów. 
 
 ad mi ni stra cja III (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma -

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

te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski) 
 ana li ty ka go spo dar cza III (ma te ma ty ka R, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 

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

spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 
 Ap plied In for ma tics IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (ma te ma ty ka, ję zyk 

ob cy oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, fi zy ka, geo gra fia) 
 do radz two in we sty cyj no -go spo dar cze I stu dia du al ne (ma te ma ty ka oraz 

dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, in for ma ty ka) 
 eko no mia III spe cjal no ści: ana li ty ka eko no micz no -fi nan so wa, eko no mia 

me ne dżer ska, kon sul ting go spo dar czy, nie ru cho mo ści i in we sty cje, przed się -
bior czość i in no wa cje, stra te gie roz wo ju biz ne su (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz 
je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski, fi zy ka, in for ma -
ty ka) 

 eko no mia InIIn spe cjal no ści: ana li ty ka eko no micz no -fi nan so wa, eko no -
mia me ne dżer ska, kon sul ting go spo dar czy, nie ru cho mo ści i in we sty cje, 
przed się bior czość i in no wa cje, stra te gie roz wo ju biz ne su (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, 
geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 eu ro pe isty ka III spe cjal no ści: biz nes i współ pra ca na ryn ku eu ro pej skim, me -
ne dżer pro jek tów eu ro pej skich (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol -
ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 eu ro pe isty ka InIIn spe cjal no ści: biz nes i współ pra ca na ryn ku eu ro pej -
skim, me ne dżer pro jek tów eu ro pej skich (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto -
ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 fi nan se i ra chun ko wość III spe cjal no ści: ban ko wość, do radz two po dat -
ko we, fi nan se i ad mi ni stra cja pu blicz na, fi nan se przed się biorstw, ra chun ko -
wość i re wi zja fi nan so wa, ryn ki fi nan so we, do radz two biz ne so we, Wie lo kie -
run ko wa In dy wi du al na Ścież ka Edu ka cyj na – WISE (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: in for ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

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

 fi nan se i ra chun ko wość InIIn spe cjal no ści: ban ko wość, do radz two po -
dat ko we, fi nan se i ad mi ni stra cja pu blicz na, fi nan se przed się biorstw, ra chun -
ko wość i re wi zja fi nan so wa, ryn ki fi nan so we (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, 
hi sto ria, WOS) 

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

 Glo bal Bu si ness Se rvi ces Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję zyk an giel ski oraz 
dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, in for ma ty ka) 

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

 go spo dar ka prze strzen na III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; spe cjal ność: 
pla no wa nie i in ży nie ria prze strzen na (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: 
ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

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

 in for ma ty ka sto so wa na III spe cjal no ści: in ży nie ria opro gra mo wa nia, sys -
te my in for ma cyj ne (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: in -
for ma ty ka, fi zy ka, geo gra fia) 

 in for ma ty ka sto so wa na InIIn spe cjal no ści: in ży nie ria opro gra mo wa nia, 
sys te my in for ma cyj ne (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 in no wa cje w biz ne sie III spe cjal no ści: me ne dżer in no wa cji, za rzą dza nie 
start -upem (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, 
WOS) 

 in no wa cje w biz ne sie InIIn spe cjal no ści: me ne dżer in no wa cji, za rzą dza -
nie start -upem (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma -
ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 in no wa cyj ność pro duk tu III spe cjal no ści: pro jek to wa nie i do sko na le nie 
pro duk tu, roz wój i ko mer cja li za cja pro duk tu (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio -
ty spo śród: ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, bio lo gia, WOS) 

 in no wa cyj ność pro duk tu InIIn spe cjal no ści: pro jek to wa nie i do sko na le -
nie pro duk tu, roz wój i ko mer cja li za cja pro duk tu (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, 
hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 in ży nie ria ja ko ści pro duk tu III (ma te ma ty ka oraz dwa przed mio ty spo -
śród: ję zyk ob cy, ję zyk pol ski, bio lo gia, che mia, fi zy ka, hi sto ria, geo gra fia) 

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

 in ży nie ria or ga ni za cji i za rzą dza nia I spe cjal no ści: au dyt we wnętrz ny 
i kon tro ling za rząd czy, za rzą dza nie roz wo jem biz ne su (ję zyk ob cy oraz dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 in ży nie ria or ga ni za cji i za rzą dza nia In spe cjal no ści: au dyt we wnętrz ny 
i kon tro ling za rząd czy, za rzą dza nie roz wo jem biz ne su (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS) 

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

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

 mar ke ting i ko mu ni ka cja ryn ko wa III spe cjal no ści: e -mar ke ting, han -
del i bu do wa nie re la cji z na byw ca mi, mar ke ting miast i re gio nów, re kla ma 
i pu blic re la tions (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo -
gra fia, hi sto ria, WOS) 

 mar ke ting i ko mu ni ka cja ryn ko wa InIIn spe cjal no ści: e -mar ke ting, han -
del i bu do wa nie re la cji z na byw ca mi, mar ke ting miast i re gio nów, re kla ma 
i pu blic re la tions (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma -
ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III spe cjal no ści: eko no mia biz -
ne su mię dzy na ro do we go, han del za gra nicz ny (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio -
ty spo śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 
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 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn spe cjal no ści: eko no mia 
biz ne su mię dzy na ro do we go, han del za gra nicz ny (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, 
hi sto ria, WOS) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze IaIIa stu dia w ję zy ku an giel -
skim; spe cjal ność: In ter na tio nal Bu si ness (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo -
śród: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

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

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

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

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

 przed się bior czość i in no wa cje w go spo dar ce III spe cjal no ści: kon sul -
ting go spo dar czy, przed się bior czość i no we tech no lo gie (ję zyk ob cy oraz dwa 
przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS) 

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

 ra chun ko wość i con trol ling III spe cjal no ści: con trol ling, ra chun ko wość 
(ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: WOS, geo gra fia, hi sto ria) 

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

 sto sun ki mię dzy na ro do we III spe cjal no ści: Eu ro azja – po li ty ka i go spo -
dar ka, po li ty ka i ko mu ni ka cja mię dzy na ro do wa (ję zyk ob cy oraz dwa przed -
mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we InIIn spe cjal no ści: Eu ro azja – po li ty ka i go -
spo dar ka, po li ty ka i ko mu ni ka cja mię dzy na ro do wa (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, 
hi sto ria, WOS, ję zyk pol ski) 

 stu dia miej skie I spe cjal no ści: ana li ty ka pro ce sów prze strzen nych, za rzą -
dza nie za so ba mi mia sta (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, 
ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra fia, WOS) 

 stu dia miej skie In spe cjal no ści: ana li ty ka pro ce sów prze strzen nych, za rzą -
dza nie za so ba mi mia sta (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 
ma te ma ty ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS, ję zyk pol -
ski) 

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści: ani ma cja cza su wol ne go, ho te lar -
stwo i ga stro no mia, ob słu ga kul tu ro wych form tu ry sty ki, tu ry sty ka mię dzy -
na ro do wa (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi -
sto ria, WOS) 

 tu ry sty ka i re kre acja InIIn spe cjal no ści: ani ma cja cza su wol ne go, ho te -
lar stwo i ga stro no mia, ob słu ga kul tu ro wych form tu ry sty ki, tu ry sty ka mię -
dzy na ro do wa (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie III spe cjal no ści: ko ope ra cja w biz ne sie, lo gi sty ka i za rzą dza -
nie łań cu chem do staw, za rzą dza nie fir mą, za rzą dza nie small bu si nessem, za -
rzą dza nie sprze da żą w pro duk cji i han dlu, za rzą dza nie wie dzą i in for ma cja -
mi (ję zyk ob cy oraz dwa przed mio ty spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, 
WOS) 

 za rzą dza nie InIIn spe cjal no ści: ko ope ra cja w biz ne sie, lo gi sty ka i za rzą -
dza nie łań cu chem do staw, za rzą dza nie fir mą, za rzą dza nie small bu si nessem, 
za rzą dza nie sprze da żą w pro duk cji i han dlu, za rzą dza nie wie dzą i in for ma -
cja mi (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, che mia, fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, WOS) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III stu dia in ży nier skie 3,5-let nie (ma -
te ma ty ka oraz dwa przed mio ty spo śród: ję zyk ob cy, che mia, fi zy ka, hi sto ria, geo -
gra fia) 

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

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

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

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

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

 

Uni wer sy tet Eko no micz ny  
w Po zna niu 

 
61-875 Po znań  
al. Nie pod le gło ści 10 
tel. 61 856 90 00

 www.ue.po znan.pl 
 
 Ap plied Eco no mics and So cial Ana ly sis Ia (ma te ma ty ka oraz je den przed -

miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 
 Ba che lor in Bu si ness Ad mi ni stra tion Ia (ma te ma ty ka oraz je den przed -

miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 
 eko no mia III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -

cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 Fi nan ce Ia (ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in -
for ma ty ka) 

 fi nan se, au dyt, in we sty cje III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 go spo dar ka tu ry stycz na I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot spo śród: fi zy ka, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 ja kość i roz wój pro duk tu III, InIIn stu dia in ży nier skie (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia) 

 kie ru nek praw no -eko no micz ny III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an -
giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je den przed miot spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne wspól nie 
z Wy dzia łem Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM w Po zna niu 

 lo gi sty ka I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III, InIIn (ję zyk ob cy no -
wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma -
te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze IaIIa spe cjal ność: in ter na tio -
nal ma na ge ment on emer ging mar kets (ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go) 



 po li ty ka spo łecz na I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/ oraz je den przed miot spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, in for ma ty ka, WOS) 

 ra chun ko wość i fi nan se biz ne su III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma te ma ty ka 
oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran -
cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo -
śród: geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn stu dia 7-se me stral ne 
(ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, 
ro syj ski/ oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 

Szko ła Głów na Han dlo wa  
w War sza wie 
 

02-554 War sza wa, al. Nie pod le gło ści 162  
(me tro Po le Mo ko tow skie) 
tel. 22 564 77 77 
www.sgh.waw.pl 
e -ma il: re kru ta cja@sgh.waw.pl 

 
Za sa dy re kru ta cji: 
• stu dia sta cjo nar ne I stop nia w ję zy ku pol skim: 
 – przy ję cie na stu dia sta cjo nar ne I stop nia w ję zy ku pol skim na stę pu je w wy ni ku po -

stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go, uwzględ nia ją ce go wy ni ki ze świa dec twa doj rza ło ści 
i wy ni ki te stu z wie dzy o przed się bior czo ści kie ru nek stu diów stu dent wy bie ra 
w trak cie pierw sze go ro ku  przy ję cie na stu dia nie sta cjo nar ne I stop nia w ję zy ku 
pol skim na stę pu je w wy ni ku po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go uwzględ nia ją ce go wy -
ni ki ze świa dec twa doj rza ło ści w pro ce sie re kru ta cji bra ne są pod uwa gę wy ni ki 
czę ści pi sem nej eg za mi nów ma tu ral nych: 

 a) ma te ma ty ka R lub fi zy ka R, 
 b) geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R 
 c) pierw szy ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro -

syj ski, wło ski/, 
 d) dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru jw./  
– przed miot mo że być wy bra ny tyl ko raz  je że li kan dy dat na świa dec twie doj rza ło ści 

nie ma oce ny z ww. przed mio tów, mo że uczest ni czyć w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj -
nym, otrzy mu jąc 0 punk tów z te go przed mio tu 

 • stu dia sta cjo nar ne I stop nia w ję zy ku an giel skim: 
 – przy ję cie na od płat ne stu dia sta cjo nar ne I stop nia w ję zy ku an giel skim na stę pu je 

na pod sta wie we ry fi ka cji do ku men tów w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów niż 
miejsc o przy ję ciu de cy du je ko lej ność zgło szeń 

 – po nad to przy ję cie na stu dia w ję zy ku an giel skim wy ma ga zło że nia przez kan dy da ta do -
ku men tu po twier dza ją ce go zna jo mość te go ję zy ka co naj mniej na po zio mie B2 EOSKJ 

 – za wy star cza ją ce po twier dze nie zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go uzna je się rów nież 
uzy ska nie 80 punk tów pro cen to wych na eg za mi nie ma tu ral nym na po zio mie roz sze -
rzo nym z te go ję zy ka w czę ści pi sem nej, dy plom IB lub in ne za gra nicz ne świa dec two 
doj rza ło ści wy da ne przez szko łę, w któ rej za ję cia by ły pro wa dzo ne w ję zy ku an giel -
skim ze sta wie nie do ku men tów po twier dza ją cych zna jo mość ję zy ka an giel skie go znaj -
du je się na stro nie z za sa da mi re kru ta cji kie ru nek stu diów w ję zy ku an giel skim kan -
dy da ci wy bie ra ją już pod czas re kru ta cji na stu dia spo śród wy mie nio nych po ni żej.  

 
uwa ga: 
 – szcze gó ło we za sa dy po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go i sto so wa ne prze licz ni ki 

do stęp ne są bez po śred nio w uczel ni i na stro nie in ter ne to wej 
– www.sgh.waw.pl 

 – re spek tu je my rów nież in ne do ku men ty po twier dza ją ce zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go – www.sgh.waw.pl 

 
 eko no mia III (1. ma te ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub 

WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy bo -
ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk ob -
cy P lub R /do wy bo ru jw./; test wie dzy o przed się bior czo ści) 

 eko no mia InIIn (1. ma te ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R 
lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk 
ob cy P lub R /do wy bo ru jw./) 

 fi nan se i ra chun ko wość III (1. ma te ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R 
lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk 
ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło -
ski/; 4. dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru jw./; test wie dzy o przed się bior czo ści) 

 fi nan se i ra chun ko wość InIIn (1. ma te ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia 
R lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję -
zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło -
ski/; 4. dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru jw./) 

 Glo bal Bu si ness, Fi nan ce and Go ver nan ce IaIIa stu dia w ję zy ku an -
giel skim (re je stra cja w ISR i we ry fi ka cja zło żo nych do ku men tów; w przy pad ku 
więk szej licz by kan dy da tów niż miejsc o przy ję ciu de cy du je ko lej ność zgło szeń; 
wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 glo bal ny biz nes, fi nan se i za rzą dza nie (Go ver nan ce) III (1. ma te ma -
ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub 
in for ma ty ka R fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań -
ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru jw./ test 
wie dzy o przed się bior czo ści) 

 glo bal ny biz nes, fi nan se i za rzą dza nie (Go ver nan ce) InIIn (1. ma te -
ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R 
lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, 
hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru 
jw./) 

 In ter na tio nal Eco no mics Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (re je stra cja w ISR 
i we ry fi ka cja zło żo nych do ku men tów; w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów 
niż miejsc o przy ję ciu de cy du je ko lej ność zgło szeń; wy ma ga na udo ku men to wa -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie B2) 

 Ma na ge ment Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (re je stra cja w ISR i we ry fi ka cja zło żo -
nych do ku men tów; w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów niż miejsc o przy ję ciu 
de cy du je ko lej ność zgło szeń; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go na po zio mie B2) 

 me to dy ilo ścio we w eko no mii i sys te my in for ma cyj ne III (1. ma te ma -
ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub 
in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru jw./; 
test wie dzy o przed się bior czo ści) 

 me to dy ilo ścio we w eko no mii i sys te my in for ma cyj ne InIIn (1. ma te -
ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R lub WOS R lub eko no mia R lub 
in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk ob cy P lub R /do wy bo ru jw./) 

 Qu an ti ta ti ve Me thods in Eco no mics and In for ma tion Sys tems Ia stu -
dia w ję zy ku an giel skim (re je stra cja w ISR  i we ry fi ka cja zło żo nych do ku men -
tów; w przy pad ku więk szej licz by kan dy da tów niż miejsc o przy ję ciu de cy du je ko -
lej ność zgło szeń; wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
na po zio mie B2) 

 za rzą dza nie III (1. ma te ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria R 
lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk 
ob cy P lub R /do wy bo ru jw./; test wie dzy o przed się bior czo ści) 

 za rzą dza nie InIIn (1. ma te ma ty ka R lub fi zy ka R; 2. geo gra fia R lub hi sto ria 
R lub WOS R lub eko no mia R lub in for ma ty ka R lub fi zy ka R; 3. ję zyk ob cy R /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/; 4. dru gi ję zyk 
ob cy P lub R /do wy bo ru jw./) 

u c z e l n i e  e k o n o m i c z n e
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Uni wer sy tet Eko no micz ny  
we Wro cła wiu 
 
 

53-345 Wro cław, ul. Ko man dor ska 118/120 
tel. 71 368 09 82, fax 71 367 27 78 
www.ue.wroc.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ue.wroc.pl 

 
uwa ga: ofer ta spe cjal no ści pla no wa nych do uru cho mie nia na po szcze gól nych 
kie run kach bę dzie do stęp na bez po śred nio na Uczel ni w mar cu/kwiet niu 2022 r. 
 
 ana li ty ka go spo dar cza III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, 

fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 Bu si ness In for ma tics Ia (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je den przed miot 
spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma -
ty ka, fi lo zo fia) 

 Bu si ness Ma na ge ment IaIIa (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo -
gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 eko no mia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: 
ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo -
zo fia) 

 eko no mia InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga -
nych do ku men tów) 

 eko no mia biz ne su i fi nan se III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo -
gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Je le niej Gó rze 

 eko no mia biz ne su i fi nan se InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym 
i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Je le niej 
Gó rze 

 Fi nan ce IaIIa (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: 
ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo -
zo fia) 

 fi nan se i ra chun ko wość III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 fi nan se i ra chun ko wość InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 in for ma ty ka w biz ne sie III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed -
miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in -
for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 in for ma ty ka w biz ne sie InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 In ter na tio nal Bu si ness IaIIa (ję zyk an giel ski R, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo -
gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 lo gi sty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań -
ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: ję -
zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo -
zo fia) 

 lo gi sty ka InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy -
bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz 
je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio -
lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze InIIn (re je stra cja w sys te mie 
re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 ra chun ko wość i con trol ling III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel -
ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den 
przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo -
gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 ra chun ko wość i con trol ling InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym 
i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 za rzą dza nie III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz -
pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: 
ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo -
zo fia) 

 za rzą dza nie InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma -
ga nych do ku men tów) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /do wy bo ru: 
an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wlo ski/, ma te ma ty ka oraz je -
den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi zy ka, che mia, bio -
lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji InIIn (re je stra cja w sys te mie re kru ta -
cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów) 

 za rzą dza nie w no wo cze snej go spo dar ce III (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
/do wy bo ru: an giel ski, fran cu ski, hisz pań ski, nie miec ki, ro syj ski, wło ski/, ma te -
ma ty ka oraz je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, geo gra fia, hi sto ria, WOS, fi -
zy ka, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka, fi lo zo fia); uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Je -
le niej Gó rze 

 za rzą dza nie w no wo cze snej go spo dar ce InIIn (re je stra cja w sys te mie 
re kru ta cyj nym i zło że nie wy ma ga nych do ku men tów); uwa ga: stu dia pro wa dzo -
ne w Je le niej Gó rze 

 

Akademia Leona Koźmińskiego  
w Warszawie 
 

Aka de mic ka uczel nia nie pu blicz na  
03-301 War sza wa, ul. Ja giel loń ska 57/59 
www.ko zmin ski.edu.pl  
fb.com/ko zmin ski 
in sta gram.com/ko zmin skiu ni ver si ty 

 
Biu ro Re kru ta cji na stu dia w j. pol skim: 
re kru ta cja@ko zmin ski.edu.pl  
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75 
 
Biu ro Re kru ta cji na stu dia w j. an giel skim: 
ad mis sion@ko zmin ski.edu.pl  
tel. 22 519 22 69 
 
Za sa dy re kru ta cji na stu dia I stop nia i jed no li te ma gi ster skie w ję zy ku 
pol skim: 
• stu dia sta cjo nar ne – przy przy ję ciu na stu dia uwzględ nia ne są wy ni ki eg za mi nu 

ma tu ral ne go z trzech róż nych, wy bra nych przez kan dy da ta przed mio tów spo śród 
wszyst kich ob ję tych eg za mi nem ma tu ral nym. By zo stać przy ję tym, kan dy dat po -
wi nien uzy skać 300 punk tów re kru ta cyj nych wg prze licz ni ka:  

– 1% uzy ska ny na po zio mie pod sta wo wym = 1,5 pkt 
– 1% uzy ska ny na po zio mie roz sze rzo nym = 2 pkt 
– 1% uzy ska ny z ma te ma ty ki na po zio mie roz sze rzo nym = 3 pkt 
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Kan dy dat ubie ga ją cy się o przy ję cie na stu dia dwu kie run ko we pra wo i fi nan se po wi -
nien uzy skać 380 pkt. 
• stu dia nie sta cjo nar ne – de cy du je ko lej no ści zgło szeń, do wy czer pa nia li mi tu miejsc 
 
Za sa dy re kru ta cji na stu dia I stop nia w ję y ku an giel skim: 
• stu dia sta cjo nar ne – przy przy ję ciu na stu dia uwzględ nia ne są wy ni ki eg za mi nu 

ma tu ral ne go z trzech róż nych, wy bra nych przez kan dy da ta przed mio tów spo śród 
wszyst kich ob ję tych eg za mi nem ma tu ral nym. By zo stać przy ję tym, kan dy dat po -
wi nien uzy skać 350 punk tów re kru ta cyj nych wg prze licz ni ka:  

– 1% uzy ska ny na po zio mie pod sta wo wym = 1,5 pkt 
– 1% uzy ska ny na po zio mie roz sze rzo nym = 2 pkt 
– 1% uzy ska ny z ma te ma ty ki na po zio mie roz sze rzo nym = 3 pkt 
Po nad to na le ży zło żyć po świad cze nie zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go: cer ty fi kat ję -
zy ko wy lub ma tu ra z ję zy ka an giel skie go, lub ma tu ra IB/EB, lub świa dec two ukoń -
cze nia na uki w ję zy ku an giel skim (wy bra ne kra je). 
 eko no mia III, InIIn – za kre sy: ryn ki za gra nicz ne eko no mia zmian kli -

ma tycz nych  
 Fi nan cial Ma na ge ment IaIIa  
 Fi nan ce and Ac co un ting Ia – z uczel nia mi part ner ski mi po ukoń cze niu stu diów 

ab sol went otrzy mu je dwa dy plo my: ALK i uczel ni part ner skiej: ISEG Lis bon (Por -
tu ga lia) lub Aston Uni ver si ty (Wlk. Bry ta nia), lub Uni ver si ty of Li me rick (Ir lan dia), 
lub IESEG Scho ol of Ma na ge ment (Fran cja), lub Hong Kong Bap tist Uni ver si ty 

 fi nan se i ra chun ko wość III – za kre sy: fi nan se i ban ko wość ra chun ko -
wość, fi nan se i skar bo wość, do radz two fi nan so we  

 fi nan se i ra chun ko wość InIIn – za kre sy: fi nan se i ban ko wość ra chun ko -
wość, fi nan se i skar bo wość  

 Ma na ge ment IaIIa – za kre sy: Mar ke ting, En tre pre neur ship, In ter na tio -
nal Ma na ge ment, Di gi tal So cie ty & New Me dia, HoReCa Ma na ge ment (Ho -
tel, Re stau rant, Ca te ring)  

 Ma na ge ment Ia – z uczel nia mi part ner ski mi po ukoń cze niu stu diów ab sol -
went otrzy mu je dwa dy plo my: ALK i uczel ni part ner skiej: KEDGE Bu si ness 
Scho ol (Fran cja), lub DHBW Man n he im (Niem cy), lub Uni ver si ty of Li me rick 
(Ir lan dia), lub Pon ti fi cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Pa raná (Bra zy lia) 

Ma na ge ment and Ar ti fi cial In tel li gen ce Ia  
 pra wo w za rzą dza niu biz ne sem III, InIIn 
 pra wo M, Mn 
 pra wo i fi nan se M i III – stu dia dwu kie run ko we: pra wo oraz fi nan se i ra -

chun ko wość, za kres: do radz two fi nan so we 
 za rzą dza nie III, InIIn – za kre sy: za rzą dza nie przed się bior stwem 

przed się bior czość mar ke ting  
 za rzą dza nie In on li neIIn on li ne – za kre sy: za rzą dza nie przed się bior -

stwem przed się bior czość mar ke ting  
 za rzą dza nie – psy cho lo gia w za rzą dza niu IIIn, InIIn 
 za rzą dza nie – so cjo lo gia biz ne su i me diów IIIn, InIIn

ranking.perspektywy.pl
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# # #
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Col le gium Me di cum UMK  
im. Lu dwi ka Ry dy gie ra  
w Byd gosz czy 
 
www.cm.umk.pl 
 
In for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji zo sta ły za miesz czo ne w dzia le „Uni wer -
sy te ty” przy Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. 
 
 

Col le gium Me di cum  
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go  
w Kra ko wie 
 
www.cm -uj.kra kow.pl 
 
In for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji zo sta ły za miesz czo ne w dzia le „Uni -
wer sy te ty” przy Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie.  
 

Uni wer sy tet Me dycz ny  
w Bia łym sto ku 
 

15-089 Bia ły stok, ul. Ja na Ki liń skie go 1 
Biu ro Pro mo cji i Re kru ta cji UMB 
tel. 85 748 54 73 
www.umb.edu.pl 
e -ma il: brip@umb.edu.pl 

 
Wy dział Na uk o Zdro wiu  
 bio sta ty sty ka III (bio lo gia lub che mia lub ma te ma ty ka lub fi zy ka lub in for -

ma ty ka P lub R) 
 die te ty ka III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub R) 
 elek tro ra dio lo gia III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub R) 
 fi zjo te ra pia M (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub R) 
 lo go pe dia z fo no au dio lo gią III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te -

ma ty ka P lub R; eg za min pre dys po zy cji – tzw. oce na wy mo wy i słu chu; uwa ga: 
nie za li cze nie eg za mi nu pre dys po zy cji skut ku je wy klu cze niem z po stę po wa nia re -
kru ta cyj ne go) 

 pie lę gniar stwo III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub R) 
 po łoż nic two III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub R) 
 ra tow nic two me dycz ne I (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P 

lub R) 
 zdro wie pu blicz ne i epi de mio lo gia I (do wol ny przed miot P lub R) 
 
Wy dział Far ma ceu tycz ny  
z Odzia łem Me dy cy ny La bo ra to ryj nej 
 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub R) 
 far ma cja M (che mia R lub bio lo gia R lub fi zy ka R lub ma te ma ty ka R) 
 ko sme to lo gia III (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub R) 
 
Wy dział Le kar ski z Odzia łem Sto ma to lo gii  
i Od dzia łem Na ucza nia w Ję zy ku An giel skim 
 hi gie na sto ma to lo gicz na I (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P 

lub R)   
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R oraz che mia R lub fi zy ka R lub ma te -

ma ty ka R) 
 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia R oraz che mia R lub fi -

zy ka R lub ma te ma ty ka R) 
 tech ni ki den ty stycz ne I (bio lo gia lub che mia lub fi zy ka lub ma te ma ty ka P lub 

R; spraw dzian zdol no ści ma nu al nych oce nia ją cy pre dys po zy cje do wy ko ny wa nia 
za wo du tech ni ka den ty stycz ne go – eg za min z ry sun ku; uwa ga: nie za li cze nie eg -
za mi nu ma nu al ne go skut ku je wy klu cze niem z po stę po wa nia re kru ta cyj ne go) 

 

Gdań ski Uni wer sy tet Me dycz ny 
 

80-210 Gdańsk, ul. M. Skło dow skiej -Cu rie 3a  
tel. 58 349 11 11 
www.gu med.edu.pl www.mug.edu.pl 
Dział Re kru ta cji  
80-210 Gdańsk, al. Zwy cię stwa 41-42 
www.re kru ta cja.gu med.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@gu med.edu.pl  

 
Sta no wi sko ds. Re kru ta cji Pol sko ję zycz nej  
tel. 58 349 13 91, 58 349 13 97 (kan dy da ci z ma tu rą za gra nicz ną)  
 
Sta no wi sko ds. Re kru ta cji An glo ję zycz nej 
tel./fax 58 349 13 90, tel. 58 349 13 92  
www.ad mis sion.mug.edu.pl 
e -ma il: ad mis sion@gu med.edu.pl 
 

Co ro ku uczel nie me dycz ne są ob le ga ne przez kan dy da tów ma rzą cych o za wo dzie le ka rza, far ma ceu ty czy sto ma to -
lo ga. Tej gru py szkół wy ższych niż de mo gra ficz ny wca le nie do ty czy.

uczelnie  
MEDYCZNE
Z eli tar nych uczel ni kształ cą cych tyl ko le ka rzy, sto ma to lo gów i far ma ceu tów, szko ły te prze kształ ci ły się w uni wer sy te ty me dycz ne, ofe ru ją ce wie le kie run ków zwią -

za nych ze zdro wiem, ta kich jak np. die te ty ka, zdro wie pu blicz ne, ra tow nic two me dycz ne, elek tro ra dio lo gia. Kan dy da ci na „tra dy cyj ne” kie run ki mu szą speł nić bar dzo 
wy so kie wy ma ga nia re kru ta cyj ne, czy li zdać z bar dzo do brym wy ni kiem eg za min ma tu ral ny z bio lo gii i che mii lub fi zy ki i astro no mii na po zio mie roz sze rzo nym.
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Wy dział Far ma ceu tycz ny 
 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia R oraz je den przed miot spo śród: che mia R, 

fi zy ka R, ma te ma ty ka R) 
 far ma cja M, Mn (che mia R oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia R, fi zy ka 

R, ma te ma ty ka R) 
 far ma cja Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (che mia R oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R; wy ma ga ny ję zyk an giel ski R /min. 80%/; 
eg za min wstęp ny w ję zy ku an giel skim) 

 
Wy dział Le kar ski 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R oraz je den przed miot spo śród: che -

mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R) 
 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (bio lo gia R oraz je den przed -

miot spo śród: che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R; wy ma ga ny ję zyk an giel ski R /mi -
ni mum 80%/; eg za min wstęp ny w ję zy ku an giel skim) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia R oraz je den przed miot 
spo śród: che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R) 

 tech ni ki den ty stycz ne I, In (bio lo gia P lub R oraz do wy bo ru je den z trzech: 
che mia P lub R lub fi zy ka P lub R lub ma te ma ty ka P lub R) 

 
Wy dział Na uk o Zdro wiu 
 die te ty ka III, InII (do wy bo ru dwa przed mio ty z: bio lo gia P lub R, che -

mia P lub R, fi zy ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R, in for ma ty ka P lub R, ma te ma -
ty ka P lub R; uwa ga: ję zyk ob cy moż na wska zać tyl ko raz) 

 elek tro ra dio lo gia I (do wy bo ru dwa przed mio ty z: bio lo gia P lub R, che mia P 
lub R, fi zy ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R, in for ma ty ka P lub R, ma te ma ty ka P lub 
R; uwa ga: ję zyk ob cy moż na wska zać tyl ko raz) 

 fi zjo te ra pia M (bio lo gia P lub R oraz do wy bo ru je den przed miot z: che mia P 
lub R, fi zy ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R, in for ma ty ka P lub R, ma te ma ty ka P lub 
R; uwa ga: ję zyk ob cy moż na wska zać tyl ko raz) 

 pie lę gniar stwo III (bio lo gia P lub R oraz do wy bo ru je den przed miot z: che -
mia P lub R, fi zy ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R) 

 pie lę gniar stwo Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (bio lo gia P lub R, ję zyk an giel -
ski R /min. 80%/  oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: che mia P lub R, fi zy -
ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R; roz mo wa kwa li fi ka cyj na w ję zy ku an giel skim) 

 po łoż nic two III (bio lo gia P lub R oraz do wy bo ru je den przed miot z: che mia 
P lub R, fi zy ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R) 

 psy cho lo gia zdro wia M (ję zyk pol ski P lub R oraz do wy bo ru dwa przed mio ty 
spo śród: ję zyk ob cy P lub R, bio lo gia P lub R, che mia P lub R, fi lo zo fia P lub R, fi -
zy ka/fi zy ka z astro no mią P lub R, geo gra fia P lub R, hi sto ria P lub R, ma te ma ty -
ka P lub R; uwa ga: ję zyk ob cy moż na wska zać tyl ko raz) 

 ra tow nic two me dycz ne I (bio lo gia P lub R oraz do wy bo ru je den przed miot 
z: che mia P lub R, fi zy ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R) 

 zdro wie pu blicz ne – za rzą dza nie w sys te mie zdro wia III  (do wy bo ru 
dwa przed mio ty z: bio lo gia P lub R, che mia P lub R, fi zy ka P lub R, ję zyk ob cy P 
lub R, in for ma ty ka P lub R, ma te ma ty ka P lub R, geo gra fia P lub R, wie dza o spo -
łe czeń stwie P lub R; uwa ga: ję zyk ob cy moż na wska zać tyl ko raz) 

 zdro wie śro do wi sko we III (do wy bo ru dwa przed mio ty z: bio lo gia P lub R, 
che mia P lub R, fi zy ka P lub R, ję zyk ob cy P lub R, in for ma ty ka P lub R, ma te ma -
ty ka P lub R, geo gra fia P lub R, wie dza o spo łe czeń stwie P lub R; uwa ga: ję zyk ob -
cy moż na wska zać tyl ko raz) 

 
uwa ga: Gdań ski Uni wer sy tet Me dycz ny pro wa dzi stu dia mię dzy uczel nia ne we 
współ pra cy z Uni wer sy te tem Gdań skim – kie run ki: bio tech no lo gia /I, II/, lo go -
pe dia /I, II/, fi zy ka me dycz na /I, II/ oraz z Po li tech ni ką Gdań ską – kie ru nek: in ży -
nie ria me cha nicz no -me dycz na /I, II/ re kru ta cja na ww. kie run ki jest pro wa dzo -
na przez uczel nie part ner skie – za sa dy przy jęć na UG w dzia le „uni wer sy te ty”, 
na PG w dzia le „uczel nie tech nicz ne”.  
 

Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny 
w Ka to wi cach 
 

40-055 Ka to wi ce, ul. Po nia tow skie go 15 
tel. 32 208 36 00 
www.sum.edu.pl 
www.kan dy dat.sum.edu.pl 
e -ma il: sek cja re kru ta cji@sum.edu.pl 

 
uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce re kru ta cji 2022/2023 znaj du ją się 
na stro nie in ter ne to wej Uczel ni: kan dy dat.sum.edu.pl 
 
 ana li ty ka me dycz na M (je den przed miot /R/ do wy bo ru: biologia, che mia, fi -

zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 
 bio tech no lo gia me dycz na III (je den przed miot /R/  do wyboru: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 
 bio tech no lo gia me dycz na IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku men ty 

po twier dza ją ce zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; je -
den przed miot /R/  do wyboru: bio lo gia, che mia, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma -
te ma ty ka) 

 die te ty ka III, InIIn (je den przed miot  do wyboru: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka /w za kre sie pod sta wo wym lub roz sze rzo -
nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 elek tro ra dio lo gia III (dwa przed mio ty do wyboru: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka, in for ma ty ka /w za kre sie pod sta wo wym lub roz -
sze rzo nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 far ma cja M, Mn (bio lo gia R lub che mia R oraz je den przed miot /R/ do wy bo -
ru: che mia /w przy pad ku, gdy kan dy dat wy brał ja ko przed miot obo wiąz ko wy 
bio lo gię/, bio lo gia /w przy pad ku, gdy kan dy dat wy brał ja ko przed miot obo wiąz -
ko wy che mię/, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 

 far ma cja Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku men ty po twier dza ją ce zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; bio lo gia R lub che mia R oraz je -
den przed miot /R/ do wy bo ru: che mia /w przy pad ku, gdy kan dy dat wy brał ja ko 
przed miot obo wiąz ko wy bio lo gię/, bio lo gia /w przy pad ku, gdy kan dy dat wy brał ja -
ko przed miot obo wiąz ko wy che mię/, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 

 fi zjo te ra pia M, Mn (je den przed miot  do wyboru: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka /w za kre sie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym 
prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 fi zjo te ra pia Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku men ty po twier dza ją ce zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; bio lo gia /w za kre sie pod -
sta wo wym lub roz sze rzo nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/)   

 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R oraz je den przed miot /R/ do wy bo ru: 
che mia, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku men ty po twier dza ją ce 
zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; bio lo gia /R/ oraz je den 
przed miot /R/ do wy bo ru: che mia, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia R oraz je den przed miot 
/R/ do wy bo ru: che mia, fi zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku -
men ty po twier dza ją ce zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej 
B2; bio lo gia /R/ oraz je den przed miot /R/ do wy bo ru: che mia, fi zy ka, fi zy ka z astro -
no mią, ma te ma ty ka) 

 ko sme to lo gia III, InIIn (je den przed miot do wyboru: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka /w za kre sie pod sta wo wym lub roz sze rzo -
nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 pie lę gniar stwo III (ję zyk pol ski /pi sem ny P/ lub ję zyk ob cy no wo żyt ny /ust -
ny lub pi sem ny/ oraz do wol ny przed miot /pi sem ny/ zda wa ny na ma tu rze wy bra -
ny przez kan dy da ta /w za kre sie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym prze li czo nym 
na po ziom pod sta wo wy/) 
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 pie lę gniar stwo IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku men ty po twier dza -
ją ce zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; bio lo gia /w za -
kre sie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 po łoż nic two III (ję zyk pol ski /pi sem ny P/ lub ję zyk ob cy no wo żyt ny /ust ny 
lub pi sem ny/ oraz do wol ny przed miot /pi sem ny/ zda wa ny na ma tu rze wy bra ny 
przez kan dy da ta /w za kre sie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym prze li czo nym na po -
ziom pod sta wo wy/) 

 po łoż nic two Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku men ty po twier dza ją ce zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; bio lo gia /w za kre sie pod -
sta wo wym lub roz sze rzo nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 ra tow nic two me dycz ne I (je den przed miot  do wyboru: bio lo gia, che mia, fi -
zy ka, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka /w za kre sie pod sta wo wym lub roz sze rzo -
nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 za rzą dza nie ry zy kiem zdro wot nym III (ję zyk pol ski /pi sem ny P/ lub ję -
zyk ob cy no wo żyt ny /ust ny lub pi sem ny/ oraz do wol ny przed miot /pi sem ny/ zda -
wa ny na ma tu rze wy bra ny przez kan dy da ta /w za kre sie pod sta wo wym lub roz -
sze rzo nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 zdro wie pu blicz ne IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (do ku men ty po twier -
dza ją ce zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie co naj mniej B2; je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka, WOS /w za kre sie pod sta -
wo wym lub roz sze rzo nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 zdro wie pu blicz ne III, InIIn (ję zyk pol ski /pi sem ny P/ lub ję zyk ob cy 
no wo żyt ny /ust ny lub pi sem ny/ oraz do wol ny przed miot /pi sem ny/ zda wa ny 
na ma tu rze wy bra ny przez kan dy da ta /w za kre sie pod sta wo wym lub roz sze -
rzo nym prze li czo nym na po ziom pod sta wo wy/) 

 

Uni wer sy tet Me dycz ny w Lu bli nie 
 

Biu ro Re kru ta cji: 
20-059 Lu blin, Ale je Ra cła wic kie 1, po k. nr 11, 12 
tel. 81 448 50 73, 81 448 50 79 
tel. 81 448 50 77, 81 448 50 70 
www.umlub.pl 
e -ma il: re kru ta cja@umlub.pl 

 
Wy dział Far ma ceu tycz ny 
 ana li ty ka me dycz na M (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/ oraz che mia /R/ lub ma te -

ma ty ka /P lub R/) 
 far ma cja M (obo wiąz ko wo: che mia /R/ oraz bio lo gia /R/ lub ma te ma ty ka /P lub R/) 
 ko sme to lo gia III (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/ oraz che mia /R/ lub ma te ma ty -

ka /P lub R/) 
 
Wy dział Le kar ski 
 bio me dy cy na III (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/, ję zyk an giel ski /R/ oraz che mia 

/ P lub R/ lub ma te ma ty ka /P lub R/) 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/, ma te ma ty ka /P lub 

R/ oraz che mia /R/ lub fi zy ka /R/) 
 
Wy dział Le kar sko -Den ty stycz ny 
 elek tro ra dio lo gia III (dwa róż ne przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, fi zy ka, ma -

te ma ty ka) 
 hi gie na sto ma to lo gicz na I (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/ oraz je den do wy bo -

ru /P lub R/: ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny /część ust na lub pi sem na/) 
 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/, ma -

te ma ty ka /P lub R/ oraz che mia /R/ lub fi zy ka /R/) 
 tech ni ki den ty stycz ne I (wy ni ki z eg za mi nu ma nu al ne go oraz je den przed -

miot /R/ spo śród: bio lo gii, che mii, fi zy ki; uwa ga: nie przy stą pie nie do eg za mi nu 
ma nu al ne go skut ku je skre śle niem z li sty kan dy da tów; eg za min ma nu al ny ry su -
nek sie ka cza gór ne go przy środ ko we go oraz mo de lo wa nie z pla ste li ny lub wy cię -
cie z kost ki my dła sze ścia nu o za da nych wy mia rach) 

 
Wy dział Na uk o Zdro wiu 
 die te ty ka III (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, ma te ma ty ka, ję zyk ob cy 

no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/) 
 fi zjo te ra pia M (obo wiąz ko wo: bio lo gia /R/ oraz je den przed miot /P lub R/: ma te -

ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny /część ust na lub pi sem na/) 
 pie lę gniar stwo III (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, ma te ma ty ka, ję zyk 

ob cy no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/) 
 po łoż nic two III (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, ma te ma ty ka, ję zyk ob -

cy no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/) 
 ra tow nic two me dycz ne I (dwa przed mio ty /P lub R/: bio lo gia, ma te ma ty ka, 

ję zyk ob cy no wo żyt ny /część pi sem na lub ust na/) 
 

Uni wer sy tet Me dycz ny w Ło dzi 
 

90-419 Łódź, al. Ko ściusz ki 4 
Stre fa Ob słu gi Stu den ta 
Dział Re kru ta cji i Kształ ce nia 
90-647 Łódź, pl. gen. J. Hal le ra 1B, pok. 14 
tel. 42 272 51 75, 42 272 51 76 
tel. 42 272 51 77, 42 272 51 78 

www.umed.pl 
www.re kru ta cja.umed.lodz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@umed.lodz.pl re kru ta cja -po moc@umed.lodz.pl 
 
 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia R oraz che mia R lub fi zy ka R lub ma te ma ty -

ka R ję zyk pol ski P – wy nik ten nie jest wli cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz 
de cy du je o ko lej no ści kan dy da tów w ra mach jed na ko we go pro gu punk to we go 
na li ście ran kin go wej) 

 bio tech no lo gia III spe cjal ność: bio tech no lo gia me dycz na (su ma licz by 
punk tów uzy ska nych z eg za mi nu ma tu ral ne go – wszyst kie zda wa ne przed mio ty 
na po zio mie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym przed mio ty wy żej punk to wa ne 
/min. 1 obo wiąz ko wo/: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi zy ka wyż sze prze licz ni ki 
dla R z tych przed mio tów; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go na po zio mie min. B1) 

 die te ty ka III (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz bio lo gia 
lub che mia) 

 elek tro ra dio lo gia III (su ma licz by punk tów uzy ska nych z eg za mi nu ma tu ral -
ne go – wszyst kie zda wa ne przed mio ty na po zio mie pod sta wo wym lub roz sze rzo -
nym przed mio ty wy żej punk to wa ne /min. 1 obo wiąz ko wo/: ma te ma ty ka. bio lo gia, 
che mia, fi zy ka wyż sze prze licz ni ki dla R z tych przed mio tów; uwa ga: wy ma ga -
na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie min. B1) 

 far ma cja M, Mn (che mia R oraz bio lo gia R lub ma te ma ty ka R ję zyk pol ski P 
– wy nik ten nie jest wli cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz de cy du je o ko -
lej no ści kan dy da tów w ra mach jed na ko we go pro gu punk to we go na li ście ran -
kin go wej) 

 fi zjo te ra pia M (P lub R – bio lo gia oraz fi zy ka lub ma te ma ty ka; uwa ga: wy ma -
ga na umie jęt ność pły wa nia) 

 kie ru nek le kar ski M, Mn (dwa przed mio ty /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, 
fi zy ka, ma te ma ty ka ję zyk pol ski P – wy nik ten nie jest wli cza ny do punk tów 
re kru ta cyj nych, lecz de cy du je o ko lej no ści kan dy da tów w ra mach jed na ko we -
go pro gu punk to we go na li ście ran kin go wej) 

 kie ru nek le kar ski M stu dia pro wa dzo ne w ra mach li mi tu Mi ni ster stwa 
Obro ny Na ro do wej (dwu eta po wa re kru ta cja: I etap – re kru ta cja w AWL we 
Wro cła wiu – spraw dzian spraw no ści fi zycz nej, test zna jo mo ści j. ang., roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na, ba da nia le kar skie; II etap – re kru ta cja w Uni wer sy te cie Me dycz -
nym w Ło dzi – dwa przed mio ty /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty -
ka ję zyk pol ski P – wy nik ten nie jest wli cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz 
de cy du je o ko lej no ści kan dy da tów w ra mach jed na ko we go pro gu punk to we go 
na li ście ran kin go wej) 
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 kie ru nek le kar ski Ma stu dia pro wa dzo ne ję zy ku an giel skim (za sa dy przy ję -
cia za leż ne od po sia da nych kwa li fi ka cji szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio 
na uczel ni) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (dwa przed mio ty /R/ spo śród: 
bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka ję zyk pol ski P – wy nik ten nie jest wli -
cza ny do punk tów re kru ta cyj nych, lecz de cy du je o ko lej no ści kan dy da tów w ra -
mach jed na ko we go pro gu punk to we go na li ście ran kin go wej) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (za sa dy 
przy ję cia za leż ne od po sia da nych kwa li fi ka cji; szcze gó ło we in for ma cje bez po śred -
nio na uczel ni) 

 ko sme to lo gia III, IwIIn (P lub R – ma te ma ty ka oraz bio lo gia lub che mia) 
 pie lę gniar stwo III (P lub R – ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fi zy ka) 
 pie lę gniar stwo Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (za sa dy przy ję cia za leż ne od po -

sia da nych kwa li fi ka cji; szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni) 
 po łoż nic two III (P lub R – ję zyk pol ski oraz je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, che mia, fi zy ka) 
 ra tow nic two me dycz ne I (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 

oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, che mia, in for ma ty ka) 
 tech ni ki den ty stycz ne III (P lub R – bio lo gia lub che mia; spraw dzian zdol -

no ści ma nu al nych) 
 zdro wie pu blicz ne III (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz 

je den do wol ny przed miot zda wa ny na ma tu rze) 
 

Uni wer sy tet Me dycz ny  
im. Ka ro la Mar cin kow skie go  
w Po zna niu 
 
 

61-701 Po znań, ul. Fre dry 10 
tel. c. 61 854 60 00 
www.ump.edu.pl 
 

uwa ga: wa run kiem na bo ru na stu dia nie sta cjo nar ne na kie ru nek le kar ski i le kar -
sko -den ty stycz ny jest przy stą pie nie do po stę po wa nia re kru ta cyj ne go na stu dia 
sta cjo nar ne w 2022 r. na da ny kie ru nek, w jed nej z uczel ni me dycz nych w Pol sce. 
 
Wy dział Far ma ceu tycz ny 
 ana li ty ka me dycz na M (bio lo gia /R/ i che mia /R/ względ nie bio lo gia /R/ lub 

che mia /R/ oraz fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R/ lub in for ma ty ka /R/ lub ma te ma ty -
ka /R lub P/, przy czym jed nym z dwóch wy bra nych przed mio tów mu si być bio lo -
gia lub che mia) 

 far ma cja M (bio lo gia /R/ i che mia /R/ względ nie bio lo gia /R/ lub che mia /R/ oraz 
fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R/  lub in for ma ty ka /R/ lub ma te ma ty ka /R lub P/, 
przy czym jed nym z dwóch wy bra nych przed mio tów mu si być bio lo gia lub che -
mia); uwa ga: prak ty ka za wo do wa w ap te ce, ja ko in te gral ny ele ment pro gra -
mu stu diów 

 far ma cja Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go; szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni) 

 ko sme to lo gia IIIz (bio lo gia /R lub P/ i che mia /R lub P/ względ nie bio lo gia /R 
lub P/ lub che mia /R lub P/ oraz ma te ma ty ka /R lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka i astro no -
mia /R lub P/  lub in for ma ty ka /R lub P/, przy czym jed nym z dwóch wy bra nych 
przed mio tów mu si być bio lo gia lub che mia) 

 
Wy dział Le kar ski 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia /R/ che mia /R/ lub fi zy ka /R/) 
 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (wy ma ga na udo ku men to wa -

na zna jo mość ję zy ka an giel skie go; szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni) 

 
Wy dział Me dycz ny 
 bio tech no lo gia me dycz na III (bio lo gia /R/, che mia /R/, ję zyk an giel ski /R/) 
 die te ty ka III (bio lo gia /R/ i che mia /R lub P/) 
 elek tro ra dio lo gia III (bio lo gia /R lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka i astro no mia /R lub P/) 
 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia /R/ che mia /R/ lub fi zy ka /R/) 
 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (wy ma -

ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go; szcze gó ło we in for ma cje 
bez po śred nio na uczel ni) 

 opto me tria III spe cjal ność: opty ka oku la ro wa (bio lo gia /R/ oraz fi zy ka /R 
lub P/ lub che mia /R lub P/ lub ma te ma ty ka /R lub P/) 

 tech ni ki den ty stycz ne I (bio lo gia /R/ eg za min prak tycz ny z ry sun ku /for mat 
A4/ i rzeź by w gli nie) 

 
Wy dział Na uk o Zdro wiu 
 fi zjo te ra pia M (bio lo gia /R/); uwa ga: prak ty ka za wo do wa, ja ko in te gral ny ele -

ment pro gra mu stu diów 
 fi zjo te ra pia Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (wy ma ga na udo ku men to wa na zna -

jo mość ję zy ka an giel skie go; szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni) 
 pie lę gniar stwo III (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka 

i astro no mia /R lub P/) 
 po łoż nic two III (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka 

i astro no mia /R lub P/) 
 ra tow nic two me dycz ne I (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub fi zy ka/fi -

zy ka i astro no mia /R lub P/) 
 te ra pia za ję cio wa III (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka i astro -

no mia /R lub P/ lub ma te ma ty ka /R lub P/ lub hi sto ria /R lub P/ lub WOS /R lub P/) 
 zdro wie pu blicz ne III spe cjal no ści /wy bór po I ro ku/: za rzą dza nie w opie -

ce zdro wot nej, pro mo cja zdro wia z epi de mio lo gią, mo ni to ro wa nie ba dań 
kli nicz nych (bio lo gia /R lub P/ lub che mia /R lub P/ lub fi zy ka/fi zy ka i astro no mia 
/R lub P/ lub ma te ma ty ka /R lub P/ lub hi sto ria /R lub P/ lub WOS /R lub P/) 

 

Po mor ski Uni wer sy tet  
Me dycz ny w Szcze ci nie 
 

 
70-204 Szcze cin, ul. Ry bac ka 1 
tel. 91 48 00 700, fax 91 48 00 705 
www.pum.edu.pl 
 

 
Dział Re kru ta cji: 
tel. 91 48 00 816, 91 48 00 817, 91 48 00 827 
www.pum.edu.pl/re kru ta cja  
e -ma il: re krut@pum.edu.pl 
 
 ana li ty ka me dycz na M (che mia P/R oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia 

P/R, fi zy ka P/R, ma te ma ty ka P/R) 
 bio tech no lo gia me dycz na III (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia, che mia, 

fi zy ka, ma te ma ty ka P/ R) 
 die te ty ka kli nicz na III, InIIn (do wol ny przed miot z eg za mi nu ma tu -

ral ne go P/R) 
 far ma cja M (che mia R oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia R, fi zy ka P/R, ma te -

ma ty ka P/R; mi ni mal ny wy nik punk to wy upraw nia ją cy do wzię cia udzia łu w re kru -
ta cji wy no si 30% z każ de go z wy ma ga nych na apli ko wa nym kie run ku przed mio tów) 

 fi zjo te ra pia M, Mn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka P/R) 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (dwa przed mio ty spo śród: bio lo gia R, che mia R, 

fi zy ka R, ma te ma ty ka R; mi ni mal ny wy nik punk to wy upraw nia ją cy do wzię cia 
udzia łu w re kru ta cji wy no si 100%, sta no wią ce su mę punk tów z dwóch wy bra -
nych spo śród wy ma ga nych na apli ko wa nym kie run ku przed mio tów) 
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 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (dwa przed mio ty spo śród: bio -
lo gia R, che mia R, fi zy ka R, ma te ma ty ka R; mi ni mal ny wy nik punk to wy upraw -
nia ją cy do wzię cia udzia łu w re kru ta cji wy no si 100%, sta no wią ce su mę punk -
tów z dwóch wy bra nych spo śród wy ma ga nych na apli ko wa nym kie run ku 
przed mio tów) 

 ko sme to lo gia III, InIIn (do wol ny przed miot z eg za mi nu ma tu ral ne go P/R) 
 pie lę gniar stwo III, InIIn (do wol ny przed miot z eg za mi nu ma tu ral ne go P/R) 
 po łoż nic two III (do wol ny przed miot z eg za mi nu ma tu ral ne go P/R) 
 psy cho lo gia zdro wia M, Mn (do wol ny przed miot z eg za mi nu ma tu ral ne go P/R) 
 

War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny 
 

02-091 War sza wa, ul. Żwir ki i Wi gu ry 61 
tel. 22 572 09 98 (re kru ta cja) 
www.wum.edu.pl 
re kru ta cja -in fo.wum.edu.pl 
 

 ana li ty ka me dycz na M (kry te ria obo wiąz ko we: bio lo gia /R/; che mia /R/; kry -
te rium do dat ko we: je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka) 

 au dio fo no lo gia z pro te ty ką słu chu I (ję zyk pol ski /pi sem ny P/; ję zyk ob cy no -
wo żyt ny /pi sem ny P/; je den przed miot do wy bo ru wy bra ny z przed mio tów do dat -
ko wych /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 die te ty ka III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P lub R/; do wy bo ru je den przed -
miot /R/: spo śród: che mia, bio lo gia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka al bo ma te ma ty ka /P 
lub R/; do wol ny in ny przed miot do dat ko wy /R/) 

 elek tro ra dio lo gia III (ję zyk pol ski /pi sem ny P/; ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi -
sem ny P/; je den przed miot do wy bo ru wy bra ny z przed mio tów do dat ko wych /R/: 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 far ma cja M (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te -
ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka) 

 far ma cja Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed -
miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka uwa ga: wy ma ga -
na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go) 

 fi zjo te ra pia M (ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; bio lo gia /R/; je den przed -
miot do wy bo ru z przed mio tów do dat ko wych /R/ spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi -
zy ka, che mia, ma te ma ty ka) 

 hi gie na sto ma to lo gicz na I (kry te ria obo wiąz ko we: ję zyk pol ski /pi sem ny P/; 
ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, 
che mia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, WOS; kry te rium do dat ko we: ma te ma ty ka /P 
lub R/) 

 kie ru nek le kar ski M (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot /P lub R/ spo -
śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar ski Mn (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot /P lub R/ spo -
śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar ski Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (kry te rium I: bio lo gia /R/; 
che mia /R/; je den przed miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te -
ma ty ka; kry te rium II: wy ni ki z eg za mi nu kom pe ten cyj ne go zor ga ni zo wa ne go przez 
WUM al bo wy ni ki pi sem ne go eg za mi nu wy stan da ry zo wa ne go BMAT al bo MCAT 
al bo UKCAT al bo GAMSAT al bo punk ta cja za oce ny dla po sia da czy dy plo mu BSc 
lub MSc lub rów no waż ne go; uwa ga: wy ma ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed -
miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Mn (bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed -
miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka i astro no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (kry te -
rium I: bio lo gia /R/; che mia /R/; je den przed miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka i astro -
no mia/fi zy ka, ma te ma ty ka; kry te rium II: wy ni ki z eg za mi nu kom pe ten cyj ne go 

zor ga ni zo wa ne go przez WUM al bo wy ni ki pi sem ne go eg za mi nu wy stan da ry zo -
wa ne go DAT al bo BMAT al bo MCAT al bo UKCAT al bo GAMSAT al bo punk ta cja 
za oce ny dla po sia da czy dy plo mu BSc lub MSc lub rów no waż ne go; uwa ga: wy ma -
ga na udo ku men to wa na zna jo mość ję zy ka an giel skie go) 

 lo go pe dia ogól na i kli nicz na III (etap I: ję zyk pol ski /pi sem ny P lub R/; ję -
zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; do wol ny in ny przed miot do dat ko wy /R/; etap II: 
roz mo wa kwa li fi ka cyj na obej mu ją ca oce nę ja ko ści po słu gi wa nia się ję zy kiem pol -
skim i umie jęt no ści ko mu ni ka cji; uwa ga: po zy tyw ny wy nik roz mo wy jest wa run -
kiem za kwa li fi ko wa nia na stu dia) 

 pie lę gniar stwo III (ję zyk pol ski /pi sem ny P/; ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny 
P/; do wol ny in ny przed miot do dat ko wy /R/) 

 po łoż nic two III (ję zyk pol ski /pi sem ny P/; ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; 
do wol ny in ny przed miot do dat ko wy /R/) 

 ra tow nic two me dycz ne I (ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P/; je den przed -
miot do wy bo ru z przed mio tów do dat ko wych /R/ spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy -
ka i astro no mia/fi zy ka, WOS) 

 tech ni ki den ty stycz ne I (kry te ria obo wiąz ko we: bio lo gia /P lub R/; ję zyk ob cy 
no wo żyt ny /pi sem ny P/; fi zy ka i astro no mia/fi zy ka lub che mia /P lub R/; kry te rium 
do dat ko we: ma te ma ty ka /P lub R/) 

 zdro wie pu blicz ne III (ję zyk ob cy no wo żyt ny /pi sem ny P lub R/; do wy bo ru 
je den przed miot /R/ spo śród: che mia, bio lo gia, fi zy ka i astro no mia/fi zy ka al bo ma -
te ma ty ka /P lub R/; do wol ny in ny przed miot do dat ko wy /R/) 

 

Uni wer sy tet Me dycz ny  
im. Pia stów Ślą skich we Wro cła wiu 
 

50-367 Wro cław,  
Wy brze że Lu dwi ka Pa steu ra 1 
e -ma il i tel.: do stęp ne na stro nie  
in ter ne to wej re kru ta cji w za kład ce „Kon takt” 
www.re kru ta cja.umed.wroc.pl 

 
 ana li ty ka me dycz na M, Mn (bio lo gia R i che mia R) 
 die te ty ka III (P lub R – bio lo gia lub che mia) 
 fa cul ty of den ti stry Ma stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim (bio lo gia R, 

che mia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka; zna jo mość 
j. an giel skie go na poz. B2, udo ku men to wa na od po wied nim świa dec twem – spis 
do pusz czo nych do ku men tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta -
cja.umed.wroc.pl) 

 fa cul ty of me di ci ne Ma stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim (bio lo gia R, 
che mia R oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka; zna jo mość 
j. an giel skie go na poz. B2, udo ku men to wa na od po wied nim świa dec twem – spis 
do pusz czo nych do ku men tów w za sa dach re kru ta cji na www.re kru ta -
cja.umed.wroc.pl) 

 far ma cja M, Mn (bio lo gia R i che mia R) 
 fi zjo te ra pia M, Mn (bio lo gia /P lub R/ oraz je den przed miot /P lub R/ spo -

śród: che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 
 kie ru nek le kar ski M, Mn (bio lo gia R, che mia R oraz je den przed miot /P lub 

R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 
 kie ru nek le kar sko -den ty stycz ny M, Mn (bio lo gia R, che mia R oraz je -

den przed miot /P lub R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 
 pie lę gniar stwo III, InIIn (bio lo gia /P lub R/) 
 po łoż nic two III (bio lo gia /P lub R/) 
 ra tow nic two me dycz ne I (je den przed miot /P lub R/ spo śród: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia) 
 zdro wie pu blicz ne III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny /P lub R/ lub od -

po wied ni cer ty fi kat ję zy ko wy – spis do pusz czo nych do ku men tów w za sa dach 
re kru ta cji na www.re kru ta cja.umed.wroc.pl oraz je den przed miot /P lub R/ spo -
śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka/fi zy ka i astro no mia)
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Ab sol wen ci ta kich uczel ni jak Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go, czy pre sti żo wych uni wer sy te tów w Kra ko wie, 
Po zna niu, Lu bli nie i we Wro cła wiu to wy bit ni spe cja li ści, na ukow cy, po pu la ry za to rzy wie dzy. to ka dra za si la ją ca znacz ną 
część go spo dar ki, nie tyl ko w Pol sce.

Pierw sza pol ska wy ższa szko ła rol ni cza, po tem aka de mia rol ni cza, po wsta ła w 1858 ro ku w Du bla nach. W cza sach II RP aka de mię prze nie sio no do Lwo wa, two -
rząc wy dział wcho dzą cy w skład Po li tech ni ki. 

Po II woj nie świa to wej po wsta ły wy ższe szko ły rol ni cze (WSR), któ re z cza sem prze kształ ci ły się w aka de mie rol ni cze. W ostat nich la tach nie -
któ re aka de mie rol ni cze prze mia no wa no na uni wer sy te ty przy rod ni cze, a in ne na uni wer sy te ty rol ni cze. Ich uni wer sy tec ki cha rak ter  
ozna cza ofer tę się ga ją cą znacz nie po za sek tor rol ni czy. 

uczelnie  
ROLNICZE

 eto lo gia i psy cho lo gia zwie rząt III (P lub R – je den przed miot spo śród: 
bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 zoo tech ni ka III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -
mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział In ży nie rii Pro duk cji i Ener ge ty ki 
wi pie.urk.edu.pl 
 in ży nie ria me cha tro nicz na I, In (P lub R – je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III, InIIn (P 

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

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

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn (P lub R – je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska i Geo de zji 
wi sig.urk.edu.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

che mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 geo de zja i kar to gra fia III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: 

fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo -

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

gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Le śny 
wl.urk.edu.pl 
 le śnic two III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

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

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

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

 

 

31-120 Kra ków, Al. Mic kie wi cza 21 
tel. 12  662 48 60 

www.urk.edu.pl 
 

Uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i po stę po wa nia re kru ta cyj ne go na stu -
dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne zo sta ną po da ne w póź niej szym ter mi nie in for -
ma cja bez po śred nio na uczel ni. 
 
Uni wer sy tec kie Cen trum Me dy cy ny We te ry na ryj nej 
ucmw.urk.edu.pl 
 we te ry na ria M (śred nia wa żo na: bio lo gia R /wa ga 4/, che mia R /wa ga 4/, ma -

te ma ty ka P lub R /wa ga 1/ i ję zyk ob cy P lub R /wa ga 1/ – do wy bo ru: an giel ski, 
fran cu ski, hisz pań ski, ła ciń ski i kul tu ra an tycz na, nie miec ki, ro syj ski, wło ski); 
uwa ga: wy mo giem for mal nym jest uzy ska nie mi ni mum 30% na R z przed -
mio tów bio lo gia i che mia osob no dla każ de go z tych przed mio tów 

 
Wy dział Bio tech no lo gii i Ogrod nic twa 
wbio.urk.edu.pl 
 bio tech no lo gia III (bio lo gia /R/ oraz je den przed miot /P lub R/ spo śród: che -

mia, ma te ma ty ka) 
 ogrod nic two III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

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

gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria sztu ki, ma te ma ty ka) 
 tech no lo gia ro ślin lecz ni czych i proz dro wot nych III, InIIn (P lub 

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

 
Wy dział Ho dow li i Bio lo gii Zwie rząt 
whibz.urk.edu.pl 
 bio in ży nie ria zwie rząt III (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 bio lo gia sto so wa na III (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
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Wy dział Bio lo gii Śro do wi sko wej 
sro do wi sko wa.up.lu blin.pl 
 bio bez pie czeń stwo i za rzą dza nie kry zy so we I kie ru nek uni ka to wy; pro -

fil ogól no aka de mic ki (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 bio ko sme to lo gia III, InII pro fil ogól no aka de mic ki (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka 
i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 bio lo gia III, InIIn spe cjal ność: bio lo gia sto so wa na (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 eko re ha bi li ta cja I kie ru nek uni ka to wy; pro fil ogól no aka de mic ki (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka 
i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 ochro na śro do wi ska III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty -
ka, geo gra fia) 

 za rzą dza nie i ada pta cja do zmian kli ma tu I kie ru nek uni ka to wy (ję zyk 
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no -
mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, geo gra fia) 

 
Wy dział In ży nie rii Pro duk cji 
wip.up.lu blin.pl 
 eko ener ge ty ka I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: 

ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka i astro no mia, bio lo gia) 
 geo de zja i kar to gra fia I, In pro fil prak tycz ny; spe cjal no ści /wy bie ra ne 

po II ro ku/: geo de zja rol na i go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi, geo de zyj no -
-kar to gra ficz ne ba zy da nych (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra -
fia) 

 in ży nie ria che micz na i pro ce so wa I, In spe cjal ność: in ży nie ria prze -
twór stwa ma te ria łów bio lo gicz nych (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, in for ma ty ka, bio lo -
gia, geo gra fia) 

 in ży nie ria rol ni cza i le śna I, In spe cjal no ści /wy bie ra ne po II ro ku/: in -
ży nie ria żyw no ści, tech ni ka mo to ry za cyj na i ener ge ty ka, od na wial ne źró -
dła ener gii i eko ener ge ty ka, sys te my kom pu te ro we w in ży nie rii pro duk cji 
(ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka 
i astro no mia, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia) 

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fi -
zy ka i astro no mia) 

 Ma na ge ment and Pro duc tion En gi ne ering IaIIa stu dia w ję zy ku an -
giel skim; spe cjal ność: Ma na ge ment and Fo od En gi ne ering (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, 
in for ma ty ka, bio lo gia, geo gra fia zna jo mość ję zy ka an giel skie go po twier dzo na cer -
ty fi ka tem, je że li na uka w szko le śred niej od by wa ła się w in nym ję zy ku niż an giel -
ski); uwa ga: stu dia płat ne 

 trans port i lo gi sty ka III, InIIn spe cjal no ści /wy bie ra ne po II ro ku/: in ży -
nie ria trans por tu i spe dy cja, trans port spe cja li stycz ny (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, in for ma -
ty ka, bio lo gia, geo gra fia) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn spe cjal no ści /wy bie ra -
ne po II ro ku/: in ży nie ria za rzą dza nia pro duk cją i usłu ga mi, za rzą dza nie i in -
ży nie ria prze twór stwa spo żyw cze go (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, che mia, in for ma ty ka, bio lo gia, 
geo gra fia) 

 

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

 eko no mia III, InIIn (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo -
gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

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

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

 za rzą dza nie I, In (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi -
sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

 
Wy dział Tech no lo gii Żyw no ści 
wtz.urk.edu.pl 
 bro war nic two i sło dow nic two I (P lub R – je den przed miot spo śród: bio lo -

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

i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (P lub R – je -

den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 

 

 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie 
 

20-950 Lu blin, ul. Aka de mic ka 13 
tel. 81 445 65 39, 81 445 65 58  
tel. 81 445 66 91 
www.up.lu blin.pl 
e -ma il: biu ro.re kru ta cji@up.lu blin.pl 
 

Wy dział Agro bio in ży nie rii 
agro bio in zy nie ria.up.lu blin.pl 
 agro biz nes III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, WOS) 
 ana li ty ka śro do wi sko wa i prze my sło wa I, In (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 

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

 bio in ży nie ria III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -
lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia) 

 eko no mia I pro fil prak tycz ny; spe cjal ność: han del (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, geo gra fia, WOS, hi sto ria) 

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra fia, fi zy ka i astro -
no mia, WOS) 

 le śnic two I, In pro fil prak tycz ny; spe cjal no ści /wy bie ra ne po V se me strze/: 
go spo dar ka le śna, ochro na za so bów le śnych i śro do wi ska, go spo dar ka ło -
wiec ka (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te -
ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka i astro no mia, WOS) 

 rol nic two III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka i astro no -
mia, WOS) 

 tech no lo gia bio su row ców i bio ma te ria łów I (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, 
fi zy ka i astro no mia) 

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

 za rzą dza nie za so ba mi Zie mi I, In kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty -
ka, geo gra fia, fi zy ka i astro no mia, WOS) 
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Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej 
www.we te ry na ria.up.lu blin.pl 
 ana li ty ka we te ry na ryj na I kie ru nek uni ka to wy (obo wiąz ko wo bio lo gia oraz 

je den przed miot do wy bo ru spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 
 Ve te ri na ry Me di ci ne Ma stu dia w ję zy ku an giel skim (obo wiąz ko wo bio lo gia 

oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty -
ka zna jo mość ję zy ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fi ka tem, je że li na uka w szko -
le śred niej od by wa ła się w in nym ję zy ku niż an giel ski); uwa ga: stu dia płat ne 

 we te ry na ria M, Mw stu dia w ję zy ku pol skim (obo wiąz ko wo bio lo gia oraz 
je den przed miot do wy bo ru spo śród: che mia, fi zy ka i astro no mia, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział Na uk o Zwie rzę tach i Bio go spo dar ki 
bio lo gia.up.lu blin.pl 
 ak tyw ność fi zycz na i agro tu ry sty ka kwa li fi ko wa na I pro fil prak tycz ny 

(ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che -
mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka i astro no mia kan dy dat po wi nien po sia dać za -
świad cze nie o bra ku prze ciw wska zań do upra wia nia jaz dy kon nej wy da ne przez 
le ka rza upraw nio ne go do orzecz nic twa spor to wo -le kar skie go) 

 Ani mal Scien ce and Da iry Pro duc tion Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (ję -
zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che -
mia, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
po twier dzo na cer ty fi ka tem, je że li na uka w szko le śred niej od by wa ła się w in nym 
ję zy ku niż an giel ski); uwa ga: stu dia płat ne 

 be ha wio ry sty ka zwie rząt III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, in for -
ma ty ka, geo gra fia) 

 bez pie czeń stwo i cer ty fi ka cja żyw no ści III, InIIn kie ru nek uni ka -
to wy (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma -
ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, 
in for ma ty ka, geo gra fia) 

 Equ ine Ma na ge ment and Ca re Ia stu dia w ję zy ku an giel skim (je den przed miot 
spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia 
zna jo mość ję zy ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fi ka tem, je że li na uka w szko le śred -
niej od by wa ła się w in nym ję zy ku niż an giel ski wy ma ga ne za świad cze nie le kar skie 
o bra ku prze ciw wska zań do upra wia nia jaz dy kon nej wy da ne przez le ka rza upraw -
nio ne go do orzecz nic twa spor to wo -le kar skie go); uwa ga: stu dia płat ne 

 hi po lo gia i jeź dziec two III kie ru nek uni ka to wy (wy ma ga ne za świad cze nie le -
kar skie o bra ku prze ciw wska zań do upra wia nia jaz dy kon nej wy da ne przez le ka rza 
upraw nio ne go do orzecz nic twa spor to wo -le kar skie go ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -
den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, in for ma -
ty ka, geo gra fia) 

 pie lę gna cja zwie rząt i ani ma lo te ra pia I, In kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy -
ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 pszcze lar stwo w agro eko sys te mach I kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka i astro no mia, in -
for ma ty ka, ma te ma ty ka, geo gra fia) 

 zoo tech ni ka III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 
Wy dział Na uk o Żyw no ści i Bio tech no lo gii 
fo od scien ce.up.lu blin.pl 
 bio tech no lo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka) 
 die te ty ka III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy ka i astro no mia, in for ma ty ka) 
 ga stro no mia i sztu ka ku li nar na I, In kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob cy 

no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka, fi zy -
ka i astro no mia, in for ma ty ka) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, ma te ma ty ka, bio lo gia, fi zy -
ka i astro no mia, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu 
www.ogrod ni czy.up.lu blin.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia) 
 eko lo gia mia sta I kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fi zy -
ka i astro no mia, hi sto ria, hi sto ria sztu ki, WOS) 

 eno lo gia i cy drow nic two I pro fil prak tycz ny kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob -
cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, geo -
gra fia, in for ma ty ka, fi zy ka i astro no mia) 

 ogrod nic two III, InIIn (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in for ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka i astro no mia) 

 sztu ka ogro do wa i aran ża cje ro ślin ne I kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru spo śród: ma te ma ty ka, bio lo gia, che mia, fi -
zy ka i astro no mia, in for ma ty ka, geo gra fia) 

 zie lar stwo i fi to pro duk ty III, InIIn kie ru nek uni ka to wy (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma ty ka, che mia, in -
for ma ty ka, geo gra fia, fi zy ka i astro no mia) 

 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy  
w Po zna niu 
 

60-637 Po znań  
ul. Woj ska Pol skie go 28 
Dział Stu diów i Spraw Stu denc kich: 
tel. 61 848 70 09-11 
www.up.po znan.pl 
e -ma il: dsiss@up.po znan.pl 

 
Uwa ga: ter mi narz i miej sce skła da nia do ku men tów na stu dia pierw sze go i dru gie go 
stop nia – na stro nie Uczel ni: www.up.po znan.pl/kan dy dat 
 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 

oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka) 
 bio lo gia sto so wa na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka) 
 bio tech no lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 
 die te ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 
 eko ener ge ty ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je -

den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, geo gra fia, ma -
te ma ty ka) 

 eko no mia III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, hi sto ria, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, WOS) 

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

 geo tech no lo gie, hy dro tech ni ka, trans port wod ny I (ję zyk pol ski, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka z astro no mią, geo -
gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, in for ma ty ka, fi zy ka 
z astro no mią, geo gra fia, ma te ma ty ka) 
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Wy dział Bio lo gii i Bio tech no lo gii 
http://wbib.sggw.pl 
 bio lo gia III (bio lo gia al bo che mia) 
 bio tech no lo gia III (bio lo gia oraz je den przed miot spo śród: che mia, fi zy ka, 

ma te ma ty ka) 
 tech no lo gia bio me dycz na I (bio lo gia oraz che mia al bo fi zy ka) 
 
Wy dział Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska 
http://wbis.sggw.pl 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, ma te ma -

ty ka, geo gra fia) 
 bu dow nic two III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che -

mia, fi zy ka) 
 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (je den przed miot spo śród: ma te ma ty -

ka, che mia, fi zy ka) 
 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma -

ty ka, che mia, fi zy ka) 
 ochro na śro do wi ska III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te -

ma ty ka, geo gra fia) 
 
Wy dział Eko no micz ny 
www.we.sggw.pl 
 eko no mia III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW × 0,6/ oraz ję zyk ob cy 

no wo żyt ny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wy bo ru: ję zyk pol ski al bo geo gra fia, al -
bo WOS, al bo hi sto ria, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/) 

 fi nan se i ra chun ko wość III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW × 0,6/ 
oraz ję zyk ob cy no wo żyt ny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wy bo ru: ję zyk pol ski 
al bo geo gra fia, al bo WOS, al bo hi sto ria, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/) 

 lo gi sty ka III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW × 0,6/, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wy bo ru: ję zyk pol ski al bo geo gra fia, al bo 
WOS, al bo hi sto ria, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/) 

 tu ry sty ka i re kre acja III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW × 0,2/, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny /pkt. SGGW × 0,4/ oraz do wy bo ru: ję zyk pol ski al bo geo -
gra fia, al bo WOS, al bo hi sto ria /pkt. SGGW × 0,4/) 

 za rzą dza nie III, InIIn (ma te ma ty ka /pkt. SGGW × 0,6/, ję zyk ob cy 
no wo żyt ny /pkt. SGGW × 0,2/ oraz do wy bo ru: ję zyk pol ski al bo geo gra fia, al -
bo WOS, al bo hi sto ria, albo fizyka /pkt. SGGW × 0,2/) 

 
Wy dział Ho dow li, Bio in ży nie rii i Ochro ny Zwie rząt 
ani mal.sggw.pl 
 bio in ży nie ria zwie rząt III (ję zyk an giel ski /pkt. SGGW × 0,3/ oraz ma te ma -

ty ka al bo che mia, al bo fi zy ka, al bo bio lo gia /pkt. SGGW × 0,7/) 
 ho dow la i ochro na zwie rząt to wa rzy szą cych i dzi kich III, InIIn 

(je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka) 
 zoo tech ni ka III, InIIn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma -

te ma ty ka) 
 
Wy dział In ży nie rii Pro duk cji 
wip.sggw.edu.pl 
 in ży nie ria sys te mów bio tech nicz nych I (je den przed miot spo śród: ma te -

ma ty ka, che mia, fi zy ka) 
 tech no lo gie ener gii od na wial nej III (je den przed miot spo śród: ma te -

ma ty ka, che mia, fi zy ka) 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III (je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, che mia, fi zy ka) 
 

 in for ma ty ka sto so wa na III, InII (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, in for ma -
ty ka, ma te ma ty ka) 

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, geo gra fia, 
in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 in ży nie ria rol ni cza III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, in for ma ty ka, 
ma te ma ty ka) 

 in ży nie ria śro do wi ska III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, geo gra -
fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 ja kość i bez pie czeń stwo żyw no ści I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, ma te ma ty ka) 

 le śnic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz bio lo gia lub 
ma te ma ty ka) 

 ochro na śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, geo gra fia, ma te ma ty ka) 

 ogrod nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka) 

 pro jek to wa nie me bli III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka z astro no mią, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 rol nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed -
miot spo śród: bio lo gia, che mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 tech no lo gia drew na III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka z astro no mią, in for ma ty ka, 
ma te ma ty ka) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka 
z astro no mią, ma te ma ty ka) 

 we te ry na ria M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz przed mio ty: bio lo gia 
i che mia) 

 zoo tech ni ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka) 

 
 

Szko ła Głów na  
Go spo dar stwa Wiej skie go  
w War sza wie 
 

02-787 War sza wa 
ul. No wo ur sy now ska 166 
tel. 22 593 10 00 
www.sggw.edu.pl 
re kru ta cja: 22 593 10 20 
e -ma il: re kru ta cja@sggw.edu.pl 
e -ma il: bss@sggw.edu.pl 
 

Ogól ne za sa dy re kru ta cji na stu dia I stop nia i jed no li te ma gi ster skie 
(sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne): 
 1. Pod sta wą przy ję cia na stu dia bę dą wy ni ki uzy ska ne na eg za mi nie ma tu ral nym al -

bo eg za mi nie doj rza ło ści z przed mio tów kwa li fi ka cyj nych wy ma ga nych na da ny 
kie ru nek stu diów. 

 2. Na stu dia nie sta cjo nar ne, w przy pad ku za re je stro wa nia się mniej szej licz by kan dy -
da tów niż pla no wa ny li mit przy jęć, wła ści wa ko mi sja re kru ta cyj na mo że pod jąć de -
cy zję o za kwa li fi ko wa niu do przy ję cia kan dy da tów, któ rzy do peł ni li wszyst kich wy -
mo gów zwią za nych z re je stra cją. 
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Wy dział Le śny 
wl.sggw.pl 
 go spo dar ka prze strzen na III (ma te ma ty ka i geo gra fia) 
 go spo dar ka prze strzen na InIIn (ma te ma ty ka al bo geo gra fia) 
 le śnic two III, InIIn (bio lo gia al bo ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej 
wmw.sggw.pl 
 we te ry na ria M (bio lo gia i che mia) 
 
Wy dział Ogrod ni czy 
www.wo.sggw.pl 
 ochro na zdro wia ro ślin I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te -

ma ty ka) 
 ogrod nic two III, InII (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma -

te ma ty ka) 
 ogrod nic two miej skie i ar bo ry sty ka I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

che mia, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Rol nic twa i Eko lo gii 
wrie.sggw.pl 
 eko lo gicz ne rol nic two i pro duk cja żyw no ści I (je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka po twier dzo na cer ty fi ka tem zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go na po zio mie B2 lub wy nik ma tu ry z ję zy ka an giel skie go na po zio -
mie roz sze rzo nym nie niż szy niż 60% – dla stu diów pro wa dzo nych w jęz. 
an giel skim) 

 in ży nie ria eko lo gicz na III (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma -
te ma ty ka, geo gra fia) 

 rol nic two III, InIIn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te -
ma ty ka) 

 
Wy dział So cjo lo gii i Pe da go gi ki 
www.wsip.sggw.pl 
 pe da go gi ka III, InIIn (je den przed miot spo śród: ję zyk pol ski, ma te ma -

ty ka, hi sto ria, bio lo gia) 
 so cjo lo gia III (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: ję zyk 

pol ski, ma te ma ty ka, hi sto ria, WOS) 
 
Wy dział Tech no lo gii Drew na 
wtd.sggw.pl 
 me blar stwo I, In (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, che mia, fi zy ka, 

bio lo gia) 
 tech no lo gia drew na III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty -

ka, che mia, fi zy ka, bio lo gia) 
 
Wy dział Tech no lo gii Żyw no ści 
wtz.sggw.edu.pl 
 bez pie czeń stwo żyw no ści I (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma -

te ma ty ka) 
 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III, InIIn (je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka) 
 to wa ro znaw stwo i marketing żywności I (je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, che mia, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Za sto so wań In for ma ty ki i Ma te ma ty ki 
wzim.sggw.edu.pl 
 in for ma ty ka III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, in for -

ma ty ka, fi zy ka) 
 in for ma ty ka i eko no me tria III, InIIn (je den przed miot spo śród: ma -

te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka) 
 

Wy dział Ży wie nia Czło wie ka 
wzcz.sggw.edu.pl 
 die te ty ka III, InII (bio lo gia al bo che mia) 
 ga stro no mia i ho te lar stwo I, In (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che -

mia, ma te ma ty ka) 
 ży wie nie czło wie ka i oce na żyw no ści III, InIIn (je den przed miot 

spo śród: bio lo gia, che mia, ma te ma ty ka) 

 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy  
we Wro cła wiu 
 

50-375 Wro cław, ul. Nor wi da 25 
Biu ro Re kru ta cji: 
tel. 71 320 10 75, 71 320 10 45 
50-363 Wro cław, Plac Grun waldz ki 24a  
www.re kru ta cja.upwr.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@upwr.edu.pl 

 
uwa ga: ter mi ny skła da nia do ku men tów i roz po czę cia po stę po wa nia kwa li fi ka cyj -
ne go pu bli ko wa ne są na stro nie www.re kru ta cja.upwr.edu.pl 
 
Wy dział Bio lo gii i Ho dow li Zwie rząt 
 bez pie czeń stwo żyw no ści I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 

spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 bio in for ma ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 

bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 
 bio lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 bio lo gia czło wie ka I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 

bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 zoo tech ni ka III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 

spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Bio tech no lo gii i Na uk o Żyw no ści 
 bio tech no lo gia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: 

bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 
 tech no lo gia i or ga ni za cja ga stro no mii I stu dia du al ne o pro fi lu prak tycz -

nym (eg za min spraw dza ją cy mo ty wa cję i umie jęt no ści prak tycz ne w dwóch ob -
sza rach bran ży ga stro no micz nej: spo rzą dza nie po traw i na po jów oraz or ga ni za -
cja ży wie nia i usług ga stro no micz nych ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie ja ko ścią i ana li za żyw no ści III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz 
je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 ży wie nie czło wie ka i die te ty ka III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, ma te ma ty ka) 

 
Wy dział In ży nie rii Kształ to wa nia Śro do wi ska i Geo de zji 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III (eg za min z ry sun ku od ręcz ne go ję zyk pol ski, 

ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, geo gra fia, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka) 

 bu dow nic two III, InII (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 geo de zja i kar to gra fia III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 go spo dar ka prze strzen na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed -
miot spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 
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 in ży nie ria bez pie czeń stwa I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria i go spo dar ka wod na III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 in ży nie ria śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot 
spo śród: fi zy ka, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 
Wy dział Me dy cy ny We te ry na ryj nej 
 Ve te ri na ry Me di ci ne Ma Do ctor of Ve te ri na ry Me di ci ne (bio lo gia R 

/min. 30%/ i che mia R /min. 30%/; uwa ga: kan dy da ci, któ rzy nie zda wa li na eg -
za mi nie ma tu ral nym ze wnętrz nym przed mio tów ob ję tych po stę po wa niem kwa -
li fi ka cyj nym nie mo gą ubie gać się o przy ję cie na I rok stu diów do dat ko wo: zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go po twier dzo na cer ty fi ka tem, świa dec twem ukoń cze nia 
szko ły ję zy ko wej lub dy plo mem, świa dec twem ukoń cze nia szko ły śred niej w ję -
zy ku an giel skim) 

 we te ry na ria M, Mn (bio lo gia R /min. 30%/ i che mia R /min. 30%/; uwa ga: 
kan dy da ci, któ rzy nie zda wa li na eg za mi nie ma tu ral nym ze wnętrz nym przed -
mio tów ob ję tych po stę po wa niem kwa li fi ka cyj nym nie mo gą ubie gać się o przy -
ję cie na I rok stu diów) 

 
Wy dział Przy rod ni czo -Tech no lo gicz ny 
 agro biz nes III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 agro in ży nie ria I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo -

gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 bio tech no lo gia sto so wa na ro ślin I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed -

miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 eko no mia I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, 

che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 me dy cy na ro ślin I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio -

lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 ochro na śro do wi ska III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -

śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 
 od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da mi III (ję zyk pol ski, ję -

zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for -
ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 ogrod nic two III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: bio lo -
gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 rol nic two III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo -
śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den 
przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka)

http://shesnnovation.pl/
http://www.dziewczynywgrze.pl/


Aka de mia Mu zycz na  
im. Fe lik sa No wo wiej skie go  
w Byd gosz czy 
 

85-008 Byd goszcz, ul. Sło wac kie go 7 
tel. 52 321 05 82 w. 27 
www.amuz.byd goszcz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@amuz.byd goszcz.pl 
e-mail: rekrutacja@amfn.pl 

 
 dyrygentura  III 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III  
 instrumentalistyka  III  
 jazz i muzyka estradowa  III  
 kompozycja i teoria muzyki  III  
 reżyseria dźwięku  I  
 wokalistyka  III  
 

Aka de mia Mu zycz na  
im. Sta ni sła wa Mo niusz ki 
w Gdań sku 
 

80-743 Gdańsk, ul. Łą ko wa 1-2 
tel. 58 300 92 00, fax 58 300 92 10 
www.amuz.gda.pl 
rekrutacja.amuz.gda.pl 
e -ma il: rek to rat@amuz.gda.pl 

 
 dyrygentura  III 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III  
 instrumentalistyka  IIIn 
 jazz i muzyka estradowa  III 
 kompozycja i teoria muzyki  III 
 wokalistyka  III  
 

Aka de mia Mu zycz na 
im. Ka ro la Szy ma now skie go  
w Ka to wi cach 
 

40-025 Ka to wi ce, ul. Za ci sze 3 
tel. 32 779 21 00 (in for ma cja) 
Dział Na uki i Na ucza nia 
40-025 Ka to wi ce, ul. Wo je wódz ka 33 
tel. 32 7792 303, 32 7792 354 
www.am.ka to wi ce.pl 
e-mail: kancelaria@am.katowice.pl 
e -ma il: re kru ta cja@am.ka to wi ce.pl 

 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III 
 instrumentalistyka  III,  InIIn 
 jazz i muzyka estradowa  III,  InIIn  
 jazz i muzyka estradowa  IIIn 
 jazz i muzyka estradowa  InIIn 
 kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki III 
 taniec  I 
 wokalistyka  III  
 

Aka de mia Mu zycz na  
im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Kra ko wie 
 

31-027 Kra ków, ul. św. To ma sza 43 
tel. centr. 12 422 04 55 
Sekretariat Rektora:  12 422 32 50 
Sekretariat Prorektorów: 12 422 53 30 
www.amuz.krakow.pl 
e -ma il: rek tor@amuz.kra kow.pl 

 
 dyrygentura  III 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III  
 instrumentalistyka  III,  InIIn  
 kompozycja i teoria muzyki  III  
 muzyka kościelna  III  
 wokalistyka  III  
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Przed podjęciem decyzji o zdawaniu na uczelnię artystyczną trzeba zwrócić uwagę na limity przyjęć na interesujący 
nas kierunek. Na elitarnych studiach, takich jak reżyseria czy dyrygentura, miejsc jest niewiele.

uczelnie  
ARTYSTYCZNE

W ta kiej sy tu acji war to mieć w za na drzu „wyj ście awa ryj ne” – czy li po mysł na to, co zro bi my, je śli nie za kwa li fi ku je my się do nie licz ne -
go gro na szczę śliw ców. Ma my w Pol sce 19 pu blicz nych uczel ni ar ty stycz nych, któ re kształ cą po nad je den pro cent wszyst kich stu den -
tów w kra ju. Ich ab sol wen ta mi są naj słyn niej si pol scy ar ty ści i twór cy kul tu ry.Stu dia na tych uczel niach po dej mu ją rów nież oso by, dla 
któ rych waż na jest po pu la ry za cja kul tu ry, pra ca na uko wa czy dy dak tycz na. 

Re kru ta cja na uczel nie ar ty stycz ne jest wie lo eta po wa i wy ma ga wy ka za nia się za rów no sze ro ką wie dzą, jak i umie jęt no ścia mi prak -
tycz ny mi.  



 

Aka de mia Mu zycz na  
im. Gra ży ny i Kiej stu ta Ba ce wi czów 
w Ło dzi 
 

90-716 Łódź, ul. Gdań ska 32 
tel. 42 662 16 00 
tel. re kru ta cja: 42 662 16 65 
www.amuz.lodz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@amuz.lodz.pl 

 
 dyrygentura  III 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III 
 instrumentalistyka  III 
 jazz i muzyka estradowa  III,  InIIn  
 kompozycja i teoria muzyki  III 
 muzyka w mediach i produkcja muzyczna III 
 muzykoterapia I,  In 
 sztuki sceniczne III,  InIIn 
 

Aka de mia Mu zycz na  
im. Igna ce go Ja na  
Pa de rew skie go w Po zna niu 

 
61-808 Po znań, ul. Świę ty Mar cin 87 
tel. 61 856 89 44, fax 61 853 66 76 
www.amuz.edu.pl 

 
www.e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja 
e-mail: amuz@amuz.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@amuz.edu.pl 
 
 dyrygentura  III  
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III  
 historyczne praktyki wykonawcze  III 
 instrumentalistyka  III 
 jazz i muzyka estradowa  III 
 kompozycja i teoria muzyki  III  
 wokalistyka  III  
 

Uni wer sy tet Mu zycz ny Fry de ry ka 
Cho pi na 
 

00-368 War sza wa, ul. Okól nik 2 
tel. 22 827 72 41, fax 22 827 83 05 
www.cho pin.edu.pl 
 

 dyrygentura  III 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III 
 instrumentalistyka  III, InIIn 
 jazz i muzyka estradowa  III 
 kompozycja i teoria muzyki  III  
 muzyka kościelna  III  
 reżyseria dźwięku  III 
 taniec  III  
 wokalistyka  III, InIIn 

 
Filia UMFC w Białymstoku 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III 
 instrumentalistyka  III  
 wokalistyka  III 
 

Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la 
Li piń skie go we Wro cła wiu 
 

50-043 Wro cław, pl. Ja na Paw ła II nr 2 
tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43 
fax 71 355 28 49 
www.amuz.wroc.pl 
e -ma il: stu dia@amuz.wroc.pl 

 
 dyrygentura  III  
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III 
 instrumentalistyka  III,  InIIn 
 instrumentalistyka  Ia 
 jazz i muzyka estradowa  III,  InIIn 
 jazz i muzyka estradowa  Ia  
 kompozycja i teoria muzyki  III,  InII  
 muzyka kościelna  III 
 wokalistyka  III 
 wokalistyka  Ia  
 

Aka de mia Sztuk Pięk nych 
w Gdań sku 
 

80-836 Gdańsk l.  
Targ Wę glo wy 6  
(wej ście od ul. Tkac kiej) 
tel. 58 301 44 40, fax 58 301 22 00 
www.asp.gda.pl 
e -ma il: kontakt@asp.gda.pl 

 
 architektura przestrzeni kulturowych III  
 architektura wnętrz  III  
 grafika III, InIIn 
 intermedia III  
 malarstwo M  
 rzeźba M  
 wzornictwo  III 
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Aka de mia Sztuk Pięk nych  
w Ka to wi cach 
 

40-074 Ka to wi ce, ul. Ra ci bor ska 37 
Dział Na ucza nia 
tel. 32 758 77 30 
www.asp.ka to wi ce.pl 
e -ma il: dzial_na ucza nia@asp.ka to wi ce.pl 

 
e-mail: dziekanat_art@asp.katowice.pl  
dziekanat_proj@asp.katowice.pl 
 
 grafika  M 
 malarstwo M 
 projektowanie graficzne  IzII 
 wzornictwo  III  
 

Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. Ja na Ma tej ki w Kra ko wie 

 
31-157 Kra ków, pl. Ja na Ma tej ki 13 
Dział Na ucza nia:  
tel. 12 299 20 43, 12 299 20 33 
12 299 20 30  
fax 12 421 01 46 
www.asp.kra kow.pl 
e-mail: rektor@asp.krakow.pl 
e -ma il: dzial nau cza nia@asp.kra kow.pl 

 
 architektura wnętrz  III,  InIIn  
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  III 
 grafika  M 
 intermedia III 
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki  M  
 malarstwo M 
 rzeźba  M  
 scenografia  M 
 wzornictwo  III 
 

Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. Wła dy sła wa Strze miń skie go 
w Ło dzi 
 
 
 
 

 
91-726 Łódź, ul. Woj ska Pol skie go 121 
tel. 42 254 75 08, 42 25 47 418 
www.asp.lodz.pl 
www.e-rekrutacja.asp.lodz.pl 
e-mail: kancelaria@asp.lodz.pl 
e-mail: rekrutacja@asp.lodz.pl 
 
 animacja III 
 architektura wnętrz  III 

 biżuteria III 
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  III  
 fotografia i multimedia III 
 grafika  M  
 malarstwo M  
 projektowanie graficzne  I 
 projektowanie ubioru III 
 rzeźba  III  
 tkanina i stylizacja wnętrz III 
 wzornictwo  III  
 

Uni wer sy tet Ar ty stycz ny  
im. Magdaleny Abakanowicz 
w Po zna niu 
 

60-967 Po znań 
Al. Mar cin kow skie go 29, skr. poczt. 191 
tel. c. 61 855 25 21, fax 61 852 80 91 
Re kru ta cja: 61 853 00 18 
www.uap.edu.pl 
e -ma il: of fi ce@uap.edu.pl 

 
 animacja III  
 architektura III 
 architektura wnętrz  III,  InIIn  
 design krajobrazu III  
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  III  
 fotografia III,  IzIIz  
 grafika artystyczna InII  
 grafika artystyczna M 
 grafika projektowa InII  
 grafika projektowa M  
 intermedia III  
 kuratorstwo i teorie sztuki III  
 malarstwo III  
 projektowanie mebla III  
 rzeźba M  
 scenografia  III  
 wzornictwo  III  
 

Aka de mia Sztuk Pięk nych  
w War sza wie 
 

00-068 War sza wa 
ul. Kra kow skie Przed mie ście 5 
tel. 22 826 62 51, 22 320 02 00 
Dział Na ucza nia 
tel./fax 22 826 73 85, tel. 22 320 02 18 
www.asp.waw.pl 
rekrutacja.asp.waw.pl 
e -ma il: kancelaria@asp.waw.pl 

 
 architektura wnętrz  III,  InIIn  
 grafika  InIIn  
 grafika  M 
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki  M 
 malarstwo M 
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 rzeźba M 
 scenografia  III  
 sztuka mediów  III,  InIIn 
 wzornictwo  III  
 zarządzanie kulturą wizualną I 
 

Aka de mia Sztuk Pięk nych  
im. Eu ge niu sza Gep per ta  
we Wro cła wiu 
 
 
 
 

 
50-156 Wro cław, Plac Pol ski 3/4 
50-416 Wro cław, ul. Trau gut ta 19/21 
tel. cen tra la (Plac Pol ski): 71 343 80 31, 32, 33, 34 
tel. cen tra la (ul. Trau gut ta): 71 343 84 51 
www.asp.wroc.pl 
 
 architektura wnętrz  III,  InII 
 grafika  InIIn 
 grafika  M  
 konserwacja i restauracja dzieł sztuki  M  
 malarstwo InIIn 
 malarstwo M  
 mediacja sztuki III 
 rzeźba  M  
 scenografia  M  
 sztuka i wzornictwo ceramiki III  
 sztuka i wzornictwo szkła III  
 sztuka mediów  III,  InII   
 wzornictwo  III  
 

Aka de mia Sztu ki  
w Szcze ci nie 
 

Dział Spraw Stu denc kich 
Pa łac pod Glo bu sem 
70-562 Szcze cin 
pl. Or ła Bia łe go 2  
tel. kom. 664 080 261, 664 080 170 
664 080 242, 664 080 262, 664 080 172 
www.aka de miasz tu ki.eu 
e -ma il: se kre ta riat@aka de miasz tu ki.eu 

 
 architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna III  
 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  III  
 grafika  III  
 instrumentalistyka  III  
 malarstwo III  
 sztuka mediów  III  
 wokalistyka  III  
 wzornictwo  I  
 

Aka de mia Sztuk Te atral nych  
im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go 
w Kra ko wie 
 
 
 
 

 
31-109 Kra ków 
ul. Stra szew skie go 21-22 
tel. 12 422 18 55, 12 422 57 01 
fax 12 422 02 09 
www.ast.krakow.pl 
e-mail: sekretariat@ast.krakow.pl 
 
Filia we Wrocławiu 
53-680 Wrocław, ul. Braniborska 59 
tel. 71 358 34 01, fax 71 358 34 21 
 
 aktorstwo  M  
 reżyseria  M  
 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła  
Fil mo wa, Te le wi zyj na i Te atral na 
im. Le ona Schil le ra w Ło dzi 
 

90-323 Łódź, ul. Tar go wa 61/63 
tel. 42 275 58 00 
www.film scho ol.lodz.pl 
e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl 

 
 aktorstwo  M 
 film animowany i efekty specjalne M  
 fotografia M 
 montaż filmowy M  
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej  III,  InIIn 
 reżyseria filmowa i telewizyjna M  
 scenariopisarstwo I  
 sztuka operatorska M  
 

Aka de mia Te atral na 
im. Alek san dra Ze lwe ro wi cza  
w War sza wie 
 

00-246 War sza wa, ul. Mio do wa 22/24 
tel. c. 22 831 02 16-17 
www.at.edu.pl 
e -ma il: rek to rat@at.edu.pl 
 

 
 aktorstwo  M  
 reżyseria  M  
 technologia teatru lalek I  
 wiedza o teatrze  III 
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Aka de mia Wy cho wa nia  
Fi zycz ne go i Spor tu 
im. Ję drze ja Śnia dec kie go 
w Gdań sku 
 

 
80-336 Gdańsk, ul. Ka zi mie rza Gór skie go 1 
tel. 58 554 73 05, 58 554 72 42 

 

www.aw fis.gda.pl 
 

  
uwa ga /stu dia sta cjo nar ne/:  
– każ dy z kan dy da tów zo bo wią za ny jest do przed ło że nia za świad cze nia le kar -

skie go stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pod ję cia stu diów na wy bra -
nym kie run ku na AWFiS. Za oce nę sta nu zdro wia nie przy zna je się punk tów. 
Punk ty pro cen to we z przed mio tów zda wa nych w czę ści pi sem nej eg za mi nu 
doj rza ło ści bę dą prze li cza ne na punk ty we dług za sad po da nych przez Uczel -
nię (zob. http://awf.gda.pl/in dex.php?id=11) 

uwa ga:  
– kan dy da ci na kie run ki Wy cho wa nie Fi zycz ne, Sport I stop nia oraz Dia gno sty -

kę Spor to wą, po sia da ją cy ak tu al ną kla sę mi strzow ską mię dzy na ro do wą lub ak -
tu al ną kla sę mi strzow ską lub ak tu al ną kla sę pierw szą oraz w ze spo ło wych grach 
spor to wy cha) ak tu al ny udział w re pre zen ta cji Pol ski, ka drze ju nio rów i se nio -
rów, ka drze olim pij skiej (A, B) lub ka drze na ro do wej rów na się kla sie mi -
strzow skiej b) ak tu al ny udział w roz ryw kach co naj mniej pierw szej li gi w spor -
tach olim pij skich lub naj wyż szej kla sy roz gryw ko wej w spor tach nie olim pij skich 
c) me da li ści mło dzie żo wych roz gry wek o Mi strzo stwo Pol ski w ka te go rii ju -
nior/mło dzie żo wiec z lat 2020-2022 są zwol nie ni z eg za mi nu ze spraw no ści fi -
zycz nej i do pusz cze ni do dal sze go po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go zwol nie nie 
kan dy da ta z eg za mi nu ze spraw no ści fi zycz nej bę dzie rów no znacz ne z przy -
zna niem naj wyż szej war to ści punk to wej. 

– mak sy mal ną licz bę punk tów za przed miot wy bra ny przez kan dy da ta, uzy sku ją kan -
dy da ci, ubie ga ją cy się o przy ję cie na stu dia na kie ru nek: wy cho wa nie fi zycz ne I stop -
nia, sport I stop nia, dia gno sty ka spor to wa I stop nia, po sia da ją cy: 1. ak tu al ną dru gą 
kla sę spor to wą, al bo 2. w ze spo ło wych grach spor to wych ak tu al ny udział w roz -
gryw kach cen tral nych pro wa dzo nych bez po śred nio przez pol ski zwią zek spor to -
wy na po zio mie co naj mniej dru giej li gi, przy czym kan dy dat wy stą pił w mi ni -
mum 30% me czów w ostat nim se zo nie roz gryw ko wym.  

 
uwa ga: po da ne spe cja li za cje/spe cjal no ści do ty czą ro ku aka de mic kie go 2020-
2021. 
 

uwa ga: Uczel nia pla nu je roz po czę cie kształ ce nia na stu diach stop nia I na kie -
run kach: 
– ak ty wi za cja spor to wa z te ra pią śro do wi sko wą 
– die te ty ka spor to wa 
– fit ness i tre ner per so nal ny 
– ko sme to lo gia 
– u ry sty ka i ho te lar stwo 
– za rzą dza nie w spo rcie 
 
  dia gno sty ka spor to wa I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz przed miot wy bra ny 

przez kan dy da ta /przy bra ku do dat ko we go przed mio tu – wy nik obo wiąz ko we go 
eg za mi nu z ma te ma ty ki/; oce na sta nu zdro wia do ko na na na pod sta wie przed ło -
żo ne go za świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pod -
ję cia stu diów) 

 fi zjo te ra pia M (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: fi zy ka, 
che mia, bio lo gia; uwa ga: je że li kan dy dat nie zda wał ww. przed mio tów, otrzy mu -
je 0 pkt.; eg za min spraw no ści fi zycz nej – spraw dzian umie jęt no ści pły wa nia, oce -
na sta nu zdro wia do ko na na na pod sta wie przed ło żo ne go za świad cze nia le kar -
skie go stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pod ję cia stu diów) 

 sport III pro fil prak tycz ny; spe cja li za cje tre ner skie: pił ka ręcz na, kul tu ry -
sty ka, ju do, tre ner przy go to wa nia mo to rycz ne go, wio ślar stwo, ko szy ków -
ka, te nis, pił ka siat ko wa, pił ka noż na, gim na sty ka spor to wa, lek ko atle ty ka, 
pły wa nie, tre ner tre nin gu per so nal ne go spe cja li za cje in struk tor skie: przy go -
to wa nie mo to rycz ne w spor tach wal ki, pły wa nie, kul tu ry sty ka, ju do, gim na -
sty ka spor to wa, lek ko atle ty ka, fit ness, pił ka ręcz na, ko szy ków ka, pił ka siat -
ko wa, pił ka noż na, te nis, jeź dziec two, wio ślar stwo, in struk tor tre nin gu 
per so nal ne go, gim na sty ka ko rek cyj no -kom pen sa cyj na, in struk tor tre nin gu 
men tal ne go w spo rcie, że glar stwo spor to we, że glar stwo de sko we, ka ra te; 
spe cja li za cje: ra tow nik wod ny, ko mu ni ka cja i dzien ni kar stwo spor to we, ana -
li ty ka spor to wa, mo de le biz ne so we w spo rcie, trau ma to lo gia w spo rcie, od -
no wa bio lo gicz na (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz przed miot wy bra ny przez kan -
dy da ta /przy bra ku do dat ko we go przed mio tu – wy nik obo wiąz ko we go eg za mi nu 
z ma te ma ty ki/; oce na sta nu zdro wia do ko na na na pod sta wie przed ło żo ne go za -
świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pod ję cia stu -
diów) 

 te ra pia za ję cio wa I (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz je den przed miot spo śród: fi -
zy ka, che mia, bio lo gia; uwa ga: je że li kan dy dat nie zda wał ww. przed mio tów, 
otrzy mu je 0 pkt.; oce na sta nu zdro wia do ko na na na pod sta wie przed ło żo ne go 
za świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pod ję cia stu -
diów) 

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści: bez pie czeń stwo w tu ry sty ce i re -
kre acji, ho te lar stwo, pi lo taż wy cie czek, re kre acja ru cho wa /fit ness – no wo -
cze sne for my gim na sty ki, fit ness dla ko biet w cią ży i po po ro dzie, fit ness 
– ćwi cze nia si ło we, ki ne zy ge ron to pro fi lak ty ka, że glar stwo jach to we/, spa & 
wel l ness, tu ry sty ka kul tu ro wa, za rzą dza nie w biz ne sie tu ry stycz nym, za rzą -

akademie 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Nie tyl ko spraw ność ru cho wa po win na być prze słan ką do pod ję cia stu diów na jed nej z 6 aka de mii wy cho wa nia fi zycz ne go. 
Chęć słu że nia in nym, umi ło wa nie spor tu lub jed nej z kon kret nych je go dys cy plin, pre dys po zy cje do pro wa dze nia dzia łań 
or ga ni za tor skich w za ję ciach re kre acyj nych bądź w tu ry sty ce i wiel ka em pa tia to ce chy nie zbęd ne w przy szłej za wo do wej 
ak tyw no ści ab sol wen tów. 
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dza nie w biz ne sie tu ry stycz nym /w jęz. an giel skim/ (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy 
i przed miot wy bra ny przez kan dy da ta /przy bra ku do dat ko we go przed mio tu – wy -
nik obo wiąz ko we go eg za mi nu z ma te ma ty ki/;  oce na sta nu zdro wia do ko na -
na na pod sta wie przed ło żo ne go za świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak 
prze ciw wska zań do pod ję cia stu diów; uwa ga: za ję zyk ob cy kan dy da ci mo gą uzy -
skać mak sy mal nie do dat ko wych 10 punk tów)   

 tu ry sty ka i re kre acja IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (punk ty za wie dzę 
w za kre sie kul tu ry fi zycz nej /maks. 20 pkt./ oraz zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
w roz mo wie kwa li fi ka cyj nej /maks. 10 pkt/); uwa ga: stu dia płat ne 

 wy cho wa nie fi zycz ne III kie ru nek na uczy ciel ski – pro fil prak tycz ny; spe -
cja li za cje in struk tor skie: przy go to wa nie mo to rycz ne, pły wa nie, lek ko atle ty -
ka, kul tu ry sty ka, ju do, gim na sty ka spor to wa, pił ka ręcz na, ko szy ków ka, pił -
ka siat ko wa, pił ka noż na, fit ness, te nis, wio ślar stwo, in struk tor tre nin gu 
per so nal ne go, in struk tor tre nin gu men tal ne go w spo rcie, gim na sty ka ko rek -
cyj no -kom pen sa cyj na, że glar stwo spor to we, że glar stwo de sko we, ka ra te; 
spe cja li za cje: ra tow nik wod ny, ko mu ni ka cja i dzien ni kar stwo spor to we, trau -
ma to lo gia w spo rcie, od no wa bio lo gicz na (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy oraz przed -
miot wy bra ny przez kan dy da ta /przy bra ku do dat ko we go przed mio tu – wy nik obo -
wiąz ko we go eg za mi nu z ma te ma ty ki/; eg za min spraw no ści fi zycz nej – spraw dzian 
z pły wa nia i dwie dys cy pli ny wy bra ne spo śród: gim na sty ki, lek kiej atle ty ki oraz 
dwóch gier wy bra nych spo śród czte rech ze spo ło wych gier spor to wych /pił ka ręcz -
na, ko szy ków ka, pił ka siat ko wa, pił ka noż na/; oce na sta nu zdro wia do ko na -
na na pod sta wie przed ło żo ne go za świad cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak 
prze ciw wska zań do pod ję cia stu diów) 

 wy cho wa nie fi zycz ne IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim (punk ty za wie dzę 
w za kre sie kul tu ry fi zycz nej /maks. 20 pkt./ oraz zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
w roz mo wie kwa li fi ka cyj nej /maks. 10 pkt/) 

 

Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
im. Je rze go Ku kucz ki  
w Ka to wi cach 
 

40-065 Ka to wi ce, ul. Mi ko łow ska 72a 
Cen tra la: tel. 32 207 51 10 
Re kru ta cja: tel. 32 207 51 21, 32 207 53 57 
www.awf.ka to wi ce.pl 
e -ma il: re kru ta cja@awf.ka to wi ce.pl 

 
uwa ga: kan dy da tów obo wią zu je re je stra cja in ter ne to wa 
 
uwa ga: na wszyst kie for my i kie run ki stu diów wy ma ga ne jest za świad cze nie le -
kar skie od spe cja li sty me dy cy ny 
 
uwa ga: re kru ta cja na stu dia w ro ku aka de mic kim 2022/2023 dla kan dy da tów 
na wszyst kie kie run ków stu diów roz pocz nie się 11 ma ja 2022 r. od godz. 12.00 
uru cho mie niem sys te mu In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów (IRK). 
 
Wy dział Fi zjo te ra pii 
 fi zjo te ra pia M (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod ję cia stu diów, po twier -

dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go 
z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; wię cej punk tów za R) 

 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
 ak tyw ność fi zycz na i ży wie nie w zdro wiu pu blicz nym I (oce na sta nu 

zdro wia – zdol ność do pod ję cia stu diów, po twier dzo na za świad cze niem le kar -
skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych 
na poz. P lub R; wię cej punk tów za R; eg za min wstęp ny spraw dza ją cy spraw ność 
fi zycz ną obej mu ją cy spraw dzia ny prak tycz ne z po ko na nia to ru prze szkód oraz 

z pły wa nia; kan dy da ci po sia da ją cy kla sę spor to wą mi strzow ską lub I kla sę spor -
to wą w dys cy pli nie ob ję tej dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce 
oraz re pre zen tan ci Pol ski w ze spo ło wych grach spor to wych w la tach 2019-2021 
otrzy mu ją punk ty do dat ko we; w przy pad ku kan dy da tów po sia da ją cych I kla sę 
spor to wą w dys cy pli nach ob ję tych dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka -
to wi ce; wa run kiem otrzy ma nia mak sy mal nej licz by punk tów jest re pre zen to wa -
nie lub zło że nie de kla ra cji o re pre zen to wa niu pod czas stu diów Klu bu Spor to we -
go AZS AWF Ka to wi ce; kan dy da ci otrzy mu ją 150 pkt. kan dy da ci 
po sia da ją cy I kla sę spor to wą lub bę dą cy za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych 
uczest ni czą cy mi w roz gryw kach cen tral nych /co naj mniej II li ga/ otrzy mu ją punk -
ty do dat ko we 50 pkt.; kan dy da ci po sia da ją cy II kla sę spor to wą lub bę dą cy za -
wod ni ka mi w grach ze spo ło wych uczest ni czą cy mi w roz gryw kach na szcze blu cen -
tral nym otrzy mu ją punk ty 25 pkt.) 

 sport I (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod ję cia stu diów, po twier dzo na za -
świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go z trzech przed -
mio tów zda wa nych na poz. P lub R ;wię cej punk tów za R; eg za min wstęp ny spraw -
dza ją cy spraw ność fi zycz ną obej mu ją cy spraw dzia ny prak tycz ne z pły wa nia, 
z jed nej ze spo ło wej gry spor to wej oraz do wy bo ru z gim na sty ki lub lek kiej atle ty -
ki; kan dy da ci po sia da ją cy kla sę spor to wą mi strzow ską lub I kla sę spor to wą w dys -
cy pli nie ob ję tej dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce oraz re pre -
zen tan ci Pol ski w ze spo ło wych grach spor to wych w la tach 2019-2021 otrzy mu ją 
punk ty do dat ko we; w przy pad ku kan dy da tów po sia da ją cych I kla sę spor to wą 
w dys cy pli nach ob ję tych dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce wa -
run kiem otrzy ma nia mak sy mal nej licz by punk tów jest re pre zen to wa nie lub zło -
że nie de kla ra cji o re pre zen to wa niu pod czas stu diów Klu bu Spor to we go AZS AWF 
Ka to wi ce; kan dy da ci otrzy mu ją 450 pkt.; kan dy da ci po sia da ją cy I kla sę spor to -
wą lub bę dą cy za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych uczest ni czą cy mi w roz gryw -
kach cen tral nych /co naj mniej II li ga/ otrzy mu ją punk ty do dat ko we 100 pkt.; kan -
dy da ci po sia da ją cy II kla sę spor to wą lub bę dą cy za wod ni ka mi w grach 
ze spo ło wych uczest ni czą cy mi w roz gryw kach na szcze blu cen tral nym otrzy mu ją 
punk ty 50 pkt.) 

 tu ry sty ka i re kre acja III (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod ję cia stu -
diów, po twier dzo na za świad cze niem le kar skim punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma -
tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; wię cej punk tów za R; 
eg za min wstęp ny spraw dza ją cy spraw ność fi zycz ną obej mu ją cy prze pły nię -
cie 25 m wy bra nym sty lem pły wac kim /do wol nym, grzbie to wym, kla sycz nym, mo -
tyl ko wym/ w cza sie nie dłuż szym niż 60 se kund) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod ję cia stu -
diów, po twier dzo na za świad cze niem le kar skim punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma -
tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; wię cej punk tów za R; 
eg za min wstęp ny spraw dza ją cy spraw ność fi zycz ną obej mu ją cy spraw dzia ny prak -
tycz ne z pły wa nia, z jed nej ze spo ło wej gry spor to wej oraz do wy bo ru z gim na sty -
ki lub lek kiej atle ty ki; kan dy da ci po sia da ją cy kla sę spor to wą mi strzow ską lub I kla -
sę spor to wą w dys cy pli nie ob ję tej dzia łal no ścią Klu bu Spor to we go AZS AWF 
Ka to wi ce oraz re pre zen tan ci Pol ski w ze spo ło wych grach spor to wych w la -
tach 2019-2021 otrzy mu ją punk ty do dat ko we; w przy pad ku kan dy da tów po sia -
da ją cych I kla sę spor to wą w dys cy pli nach ob ję tych dzia łal no ścią Klu bu Spor to -
we go AZS AWF Ka to wi ce wa run kiem otrzy ma nia mak sy mal nej licz by punk tów 
jest re pre zen to wa nie lub zło że nie de kla ra cji o re pre zen to wa niu pod czas stu diów 
Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce kan dy da ci otrzy mu ją 450 pkt;. kan dy da -
ci po sia da ją cy I kla sę spor to wą lub bę dą cy za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych 
uczest ni czą cy mi w roz gryw kach cen tral nych /co naj mniej II li ga/ otrzy mu ją punk -
ty do dat ko we 100 pkt.; kan dy da ci po sia da ją cy II kla sę spor to wą lub bę dą cy za -
wod ni ka mi w grach ze spo ło wych uczest ni czą cy mi w roz gryw kach na szcze blu cen -
tral nym otrzy mu ją punk ty 50 pkt.) 

 
Wy dział Za rzą dza nia Spor tem i Tu ry sty ką 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod ję cia 

stu diów, po twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma -
tu ral ne go z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R; wię cej punk tów za R; 
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eg za min wstęp ny spraw dza ją cy spraw ność fi zycz ną obej mu ją cy spraw dzia ny prak -
tycz ne z po ko na nia to ru prze szkód oraz z pły wa nia kan dy da ci po sia da ją cy kla sę 
spor to wą mi strzow ską lub I kla sę spor to wą w dys cy pli nie ob ję tej dzia łal no ścią Klu -
bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce oraz re pre zen tan ci Pol ski w ze spo ło wych grach 
spor to wych w la tach 2019-2021 otrzy mu ją punk ty do dat ko we; w przy pad ku kan -
dy da tów po sia da ją cych I kla sę spor to wą w dys cy pli nach ob ję tych dzia łal no ścią Klu -
bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce wa run kiem otrzy ma nia mak sy mal nej licz by 
punk tów jest re pre zen to wa nie lub zło że nie de kla ra cji o re pre zen to wa niu pod czas 
stu diów Klu bu Spor to we go AZS AWF Ka to wi ce kan dy da ci otrzy mu ją 150 pkt.; 
kan dy da ci po sia da ją cy I kla sę spor to wą lub bę dą cy za wod ni ka mi w grach ze spo -
ło wych uczest ni czą cy mi w roz gryw kach cen tral nych /co naj mniej II li ga/ otrzy mu -
ją punk ty do dat ko we 50 pkt.; kan dy da ci po sia da ją cy II kla sę spor to wą lub bę dą cy 
za wod ni ka mi w grach ze spo ło wych uczest ni czą cy mi w roz gryw kach na szcze blu 
cen tral nym otrzy mu ją punk ty 25 pkt.) 

 za rzą dza nie III (oce na sta nu zdro wia – zdol ność do pod ję cia stu diów, po -
twier dzo na za świad cze niem le kar skim; punk ty za wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go 
z trzech przed mio tów zda wa nych na poz. P lub R wię cej punk tów za R) 

 
 

Aka de mia Wy cho wa nia  
Fi zycz ne go im. Bro ni sła wa  
Cze cha w Kra ko wie 
 

 
31-571 Kra ków, al. Ja na Paw ła II 78 
Dział Na ucza nia: tel. 12 683 12 38 12 683 14 76 

  

www.awf.kra kow.pl 
 
 

uwa ga: kie run ki i spe cjal no ści w ro ku aka de mic kim 2021-2022.  
 
uwa ga: za sa dy przy jęć na rok aka de mic ki 2022-2023 do stęp ne na stro nie in ter -
ne to wej uczel ni. 
 
Wy dział Re ha bi li ta cji Ru cho wej 
 fi zjo te ra pia M 
 ko sme to lo gia III spe cjal no ści: wel l ness & SPA z za rzą dza niem, ho li stycz -

na pie lę gna cja cia ła 
 te ra pia za ję cio wa III 
 
Wy dział Tu ry sty ki i Re kre acji 
 tu ry sty ka i re kre acja III, IzIIz spe cjal no ści: e -tu ry sty ka, edu ka cja 

przy go dą, ob słu ga ru chu tu ry stycz ne go, ho te lar stwo, re kre acja ru cho wa, 
od no wa psy cho so ma tycz na 

 tu ry sty ka przy go do wa I  
 za rzą dza nie re kre acją i roz ryw ką I; uwa ga: re kru ta cja po uzy ska niu zgo -

dy MEiN 
 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
 kul tu ra fi zycz na osób star szych III spe cjal no ści: od no wa bio lo gicz na, 

tre ner per so nal ny 
 sport I 
 wy cho wa nie fi zycz ne III spe cjal no ści: tre ner per so nal ny, od no wa bio lo -

gicz na, gim na sty ka ko rek cyj na 
 wy cho wa nie fi zycz ne w służ bach mun du ro wych I 
 
 

Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
im. Eu ge niu sza Pia sec kie go  
w Po zna niu 
 

61-871 Po znań,  
ul. Kró lo wej Ja dwi gi 27/39 
tel. 61 835 50 82, fax 61 835 50 81 
In for ma cja o re kru ta cji:  
tel. 61 835 50 80 

www.awf.po znan.pl 
e -ma il: re kru ta cja@awf.po znan.pl 
 
uwa ga: na wszyst kich kie run kach i ro dza jach stu diów wy ma ga na jest umie jęt -
ność pły wa nia. 
 
Wy dział Na uk o Kul tu rze Fi zycz nej 
 sport III (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy R – opcjo nal nie przed miot do dat -

ko wy; uwa ga: kan dy da ci po sia da ją cy kla sę spor to wą lub kla sę mi strzow ską w dys -
cy pli nach spor tu pro wa dzo nych przez Uczel nię /spe cja li za cje in struk tor skie i tre -
ner skie/ mo gą uzy skać do dat ko we punk ty kwa li fi ka cyj ne) 

 ta niec w kul tu rze fi zycz nej III spe cjal no ści: na uczy ciel tań ca i cho re -
ograf, in struk tor tań ca te ra peu tycz ne go (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy R 
– opcjo nal nie przed miot do dat ko wy; uwa ga: kan dy da ci po sia da ją cy kla sę spor to -
wą wy sta wio ną przez Pol ski Zwią zek Tań ca spor to we go lub przez Pol ską Fe de ra -
cję Tań ca, mo gą uzy skać do dat ko we 30 punk tów eg za min ar ty stycz ny z tań ca 1,5 
mi nu ty tań ca so lo bez mu zy ki) 

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści: re kre acja, me ne dżer ho te lar stwa 
i ga stro no mii, tu ry sty ka przy go do wa, tu ry sty ka spor to wa (P lub R – ję zyk pol -
ski, ję zyk ob cy R – opcjo nal nie przed miot do dat ko wy) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III spe cjal no ści: edu ka cja przy go do wa, wy cho wa -
nie fi zycz ne w szko łach spe cjal nych i in te gra cyj nych (P lub R – ję zyk pol ski, ję -
zyk ob cy R – opcjo nal nie przed miot do dat ko wy; uwa ga: kan dy da ci po sia da ją cy 
kla sę spor to wą lub kla sę mi strzow ską w dys cy pli nach spor tu pro wa dzo nych przez 
Uczel nię /spe cja li za cje in struk tor skie i tre ner skie/ mo gą uzy skać do dat ko we punk -
ty kwa li fi ka cyj ne) 

 
Wy dział Na uk o Zdro wiu 
 die te ty ka III spe cjal no ści: die te ty ka spor to wa, die to pro fi lak ty ka i die to -

te ra pia (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy R – opcjo nal nie przed miot do dat ko wy) 
 fi zjo te ra pia M (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy R – opcjo nal nie przed miot do -

dat ko wy) 
 
Za miej sco wy Wy dział Kul tu ry Fi zycz nej  
w Go rzo wie Wiel ko pol skim 
www.go rzow.awf.po znan.pl 
 die te ty ka I spe cjal no ści: ży wie nie w spo rcie, die to te ra pia i die to pro fi lak ty -

ka (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy R – opcjo nal nie przed miot do dat ko wy) 
 fi zjo te ra pia M (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy R – opcjo nal nie przed miot do -

dat ko wy) 
 wy cho wa nie fi zycz ne III spe cjal no ści: na uczy ciel ska ze spe cja li za cja mi in -

struk tor ski mi, na uczy ciel skiej z bio lo gią (P lub R – ję zyk pol ski, ję zyk ob cy R – opcjo -
nal nie przed miot do dat ko wy; uwa ga: kan dy da ci po sia da ją cy kla sę spor to wą lub kla -
sę mi strzow ską w dys cy pli nach spor tu pro wa dzo nych przez Uczel nię /spe cja li za cje 
in struk tor skie i tre ner skie/ mo gą uzy skać do dat ko we punk ty kwa li fi ka cyj ne) 

 



http://shesnnovation.pl/
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Aka de mia Wy cho wa nia  
Fi zycz ne go Jó ze fa  
Pił sud skie go w War sza wie 
 

00-968 War sza wa, ul. Ma ry monc ka 34 
tel. 22 834 04 31, fax 22 865 10 8 
www.awf.edu.pl 
Ze spół ds. Re kru ta cji 
tel. 22 834 76 67, 795 130 212 
e -ma il: re kru ta cja@awf.edu.pl 

 
Fi lia w Bia łej Pod la skiej 
21-500 Bia ła Pod la ska, ul. Aka de mic ka 2 
tel. 83 342 88 22 
www.awf -bp.edu.pl 
 
Uwa ga: 
 1. Wszy scy kan dy da ci przed sta wia ją za świad cze nie od le ka rza me dy cy ny pra cy o bra -

ku prze ciw wska zań zdro wot nych do pod ję cia na uki na wy bra nych kie run kach stu -
diów. 

 2. W przy pad ku uzy ska nia przez kil ku kan dy da tów jed na ko wej, koń co wej licz by 
punk tów, o miej scu na li ście ran kin go wej de cy do wać bę dzie licz ba punk tów: 

– na kie run kach: wy cho wa nie fi zycz ne, sport – z ję zy ka pol skie go, 
– na kie run ku tu ry sty ka i re kre acja – z ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go, 
– na kie run ku: fi zjo te ra pia, pie lę gniar stwo, te ra pia za ję cio wa w pierw szej ko lej no ści 

wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z ję zy ka ob ce go, w dru giej ko lej no ści wy nik 
z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z ję zy ka pol skie go, a osta tecz nie lo so wa nie. 

 
Wy dział Re ha bi li ta cji 
 fi zjo te ra pia M (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu 

ma tu ral ne go; eg za min ze spraw no ści fi zycz nej: pły wa nie /50 m/ oraz bieg /ko -
bie ty – 800 m, męż czyź ni – 1000 m/; w przy pad ku uzy ska nia przez kil ku kan dy -
da tów jed na ko wej, koń co wej licz by punk tów o miej scu na li ście ran kin go wej de -
cy do wać bę dzie w pierw szej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej 
z ję zy ka ob ce go, w dru giej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z ję -
zy ka pol skie go, a osta tecz nie lo so wa nie)   

  pie lę gniar stwo III (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za -
mi nu ma tu ral ne go; an kie ta pre dys po zy cji oso bo wo ścio wych; w przy pad ku uzy -
ska nia przez kil ku kan dy da tów jed na ko wej, koń co wej licz by punk tów o miej scu 
na li ście ran kin go wej de cy do wać bę dzie w pierw szej ko lej no ści wy nik z pi sem nej 
ma tu ry pod sta wo wej z ję zy ka ob ce go, w dru giej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma -
tu ry pod sta wo wej z ję zy ka pol skie go, a osta tecz nie lo so wa nie)   

  te ra pia za ję cio wa III (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej 
eg za mi nu ma tu ral ne go; w przy pad ku uzy ska nia przez kil ku kan dy da tów jed na -
ko wej, koń co wej licz by punk tów o miej scu na li ście ran kin go wej de cy do wać bę -
dzie w pierw szej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z ję zy ka ob -
ce go, w dru giej ko lej no ści wy nik z pi sem nej ma tu ry pod sta wo wej z ję zy ka 
pol skie go, a osta tecz nie lo so wa nie)   

 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go 
 sport III spe cja li za cje in struk tor skie /moż li we do wy bo ru 2021-2022/: In -

struk tor re kre acji ru cho wej: fit ness – no wo cze sne for my gim na sty ki, in struk -
tor spor tu: akro ba ty ka spor to wa, gim na sty ka spor to wa, ju do, kick bo -
xing, ko szy ków ka, kul tu ry sty ka, lek ko atle ty ka, nar ciar stwo al pej skie, pił ka 
noż na, pił ka ręcz na, pił ka siat ko wa, pły wa nie, pod no sze nie cię ża rów, snow -
bo ard, te nis, trój bój si ło wy, za pa sy, że glar stwo de sko we; in ne: gim na sty ka 

https://www.stypendiadladziewczyn.pl
http://www.dziewczynywgrze.pl/
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ko rek cyj na, me ne dżer spor tu (ję zyk ob cy oraz dwa naj le piej zda ne przed mio -
ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; eg za min ze spraw no ści fi zycz nej: 
pły wa nie oraz jed na dys cy pli na do wy bo ru: gim na sty ka, lek ko atle ty ka, spor to -
we gry ze spo ło we /jed na z czte rech do wy bo ru – ko szy ków ka, pił ka noż na, pił -
ka ręcz na, pił ka siat ko wa/ kry te rium do dat ko we – ję zyk pol ski) 

 tu ry sty ka i re kre acja III spe cjal no ści 2020-2021 /moż li we do wy bo ru 
po I ro ku/: tu ry sty ka – ob słu ga ru chu tu ry stycz ne go, ho te lar stwo, or ga ni za cja 
im prez tu ry stycz nych, od no wa psy cho so ma tycz na, tu ry sty ka kul tu ro wa re -
kre acja – fit ness – no wo cze sne for my gim na sty ki, nor dic wal king (naj wy żej 
zda ny ję zyk ob cy oraz dwa in ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral -
ne go; eg za min ze spraw no ści fi zycz nej: pły wa nie /styl do wol ny/; kry te rium do dat -
ko we: licz ba punk tów z naj wy żej zda ne go ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, InIIn spe cja li za cje in struk tor skie /2020-
2021/: In struk tor re kre acji ru cho wej: Fit ness – no wo cze sne for my gim na -
sty ki; In struk tor spor tu: akro ba ty ka spor to wa, gim na sty ka ar ty stycz na, 
gim na sty ka spor to wa, ju do, kick bo xing, ko szy ków ka, kul tu ry sty ka, lek ko -
atle ty ka, nar ciar stwo al pej skie /tyl ko na stu diach sta cjo nar nych/, pił ka noż -
na, pił ka ręcz na, pił ka siat ko wa, pły wa nie, pod no sze nie cię ża rów snow -
bo ard /tyl ko na stu diach sta cjo nar nych/, te nis /tyl ko na stu diach 
sta cjo nar nych/, trój bój si ło wy, za pa sy, że glar stwo de sko we /tyl ko na stu -
diach sta cjo nar nych/; In ne: gim na sty ka ko rek cyj na, in te gra cja sen so rycz -
na i ki ne zjo lo gia edu ka cyj na w wy cho wa niu fi zycz nym, me ne dżer spor tu, 
pro mo cja zdro wia (ję zyk ob cy oraz dwa naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści 
pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go; eg za min ze spraw no ści fi zycz nej: pły wa nie 
oraz dwie dys cy pli ny do wy bo ru: gim na sty ka, lek ko atle ty ka, spor to we gry ze -
spo ło we /jed na z czte rech do wy bo ru – ko szy ków ka, pił ka noż na, pił ka ręcz -
na, pił ka siat ko wa/ kry te rium do dat ko we – ję zyk pol ski) 

 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go  
i Zdro wia w Bia łej Pod la skiej 
www.awf -bp.edu.pl 
 fi zjo te ra pia M spe cjal no ści: fi zjo te ra pia w spo rcie i ak tyw no ści fi zycz nej, fi -

zjo te ra pia pe dia trycz na i wie ku roz wo jo we go, fi zjo te ra pia ge ria trycz na (trzy 
naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)   

 ko sme to lo gia I spe cjal no ści: ko sme to lo gia sto so wa na lub pro dukt ko sme -
tycz ny spe cja li za cje: pie lę gna cja stóp – pod sta wy po do lo gii, sty li za cja pa znok -
ci, mo de lo wa nie (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu 
ma tu ral ne go)   

 sport I spe cjal ność spor ty wal ki: in struk tor z sa mo obro ny, tre ner przy go to -
wa nia mo to rycz ne go w spor tach wal ki, in struk tor z MMA/ta ekwon do/za pa -
sów; spe cjal ność pił ka noż na: in struk tor pił ki noż nej, tre ner pił ki noż nej spe -
cjal ność e -sport (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu 
ma tu ral ne go) 

 te ra pia za ję cio wa I 12 przed mio tów kie run ko wych roz sze rza ją cych spo -
śród na stę pu ją cych: sport osób z nie peł no spraw no ścią, tu ry sty ka i re kre acja 
osób z nie peł no spraw no ścią, te ra pie roz wi ja ją ce, gry i za ba wy te ra peu tycz -
ne, te ra pia rę ki, te ra pia pla stycz na, pro te ty ka i or to te ty ka, wy ro by me dycz -
ne, cho re ote ra pia, mu zy ko te ra pia, ko mu ni ka cja al ter na tyw na i wspo ma ga ją -
ca, ję zyk mi go wy, te ra pia mo wy dzie ci, te ra pia mo wy do ro słych, ko rek cja 
i kom pen sa cja de fek tów cia ła, pro ces pie lę gna cji, ele men ty ki ne zy te ra pii, ele -
men ty fi zy ko te ra pii i ma sa żu, hi po te ra pia, do go te ra pia, świa do mość cia ła, jo -
ga, dia gno za funk cjo nal na in dy wi du al na, dia gno sty ka funk cjo nal na ro dzin -
na i śro do wi sko wa, no wo cze sne tech no lo gie  te ra pii za ję cio wej (trzy naj le piej 
zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go) 

 tre ner per so nal ny I (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za -
mi nu ma tu ral ne go) 

 tu ry sty ka i re kre acja I spe cjal no ści: in struk tor re kre acji ru cho wej: fit ness 
no wo cze sne for my gim na stycz ne, pi la tes, fit ness ćwi cze nia si ło we, ki ne zy -
ge ron to pro fi lak ty ka, te ni sa, su rvi va lu,  sa mo obro ny, nar ciar stwa zjaz do we -
go, wind sur fin gu /że glar stwa de sko we go/, snow bor du ho te lar stwo, event 
ma na ger TiR, pi lo taż wy cie czek (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi -
sem nej eg za mi nu ma tu ral ne go)   

 wy cho wa nie fi zycz ne III spe cjal ność wy cho wa nie fi zycz ne w służ bach 
mun du ro wych; in struk tor spor tu: ko szy ków ki, pił ki ręcz nej, pił ki siat ko wej, 
pły wa nia, kul tu ry sty ki, die te ty ki w spo rcie; in struk tor re kre acji ru cho wej: fit -
ness no wo cze sne for my gim na stycz ne, pi la tes, fit ness ćwi cze nia si ło we, ki -
ne zy ge ron to pro fi lak ty ka, te ni sa, su rvi va lu, sa mo obro ny, nar ciar stwa zjaz do -
we go, wind sur fin gu /że glar stwa de sko we go/, snow bo ar du ko rek ty wa 
i kom pen sa cja (trzy naj le piej zda ne przed mio ty z czę ści pi sem nej eg za mi nu ma -
tu ral ne go) 

 
 

Aka de mia Wy cho wa nia  
Fi zycz ne go we Wro cła wiu 
 

51-612 Wro cław,  
al. Igna ce go Ja na Pa de rew skie go 35 
tel. 71 347 31 14, fax 71 347 31 81 
Re kru ta cja: tel. 71 347 30 00 
www.awf.wroc.pl 
 

uwa ga: na wszyst kie kie run ki stu diów wy ma ga ne ak tu al ne za świad cze nie le ka rza 
me dy cy ny pra cy lub le ka rza upraw nio ne go do prze pro wa dze nia ba dań pro fi lak -
tycz nych (for mu larz skie ro wa nia do le ka rza oraz druk za świad cze nia do po bra nia 
w ser wi sie IRK) 
 
uwa ga: na wszyst kie kie run ki za mię dzy na ro do we cer ty fi ka ty ję zy ko we przy zna -
wa ne są punk ty do dat ko we, w przy pad ku I stop nia za cer ty fi ka ty na po zio mie B2, 
w przy pad ku stu diów II stop nia na po zio mie C1, po nad to na stu diach I stop nia do -
dat ko we punk ty otrzy mu ją lau re aci i fi na li ści olim piad, a na kie run kach Sport i Wy -
cho wa nie Fi zycz ne do dat ko we punk ty otrzy mu ją oso by po sia da ją ce I, mi strzow -
ską lub mi strzow ską mię dzy na ro do wą kla sę spor to wą 
uwa ga: re kru ta cja na wszyst kie kie run ki rów nież w ję zy ku an giel skim 
 
Wy dział Fi zjo te ra pii 
 fi zjo te ra pia M, Mn (je den przed miot spo śród: bio lo gia, fi zy ka, che mia, ma -

te ma ty ka) 
 ko sme to lo gia III, IzIIz (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi -

zy ka, ma te ma ty ka) 
 te ra pia za ję cio wa I, In (je den przed miot spo śród: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 

ma te ma ty ka) 
 
Wy dział Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu 
 sport III, IzIIz spe cjal no ści: tre ner ska, me ne dżer spor tu (trzy przed -

mio ty spo śród: ję zyk pol ski, ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, 
geo gra fia, hi sto ria) 

 tu ry sty ka i re kre acja III, IzIIz (trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III, IzIIz (trzy przed mio ty spo śród: ję zyk pol ski, 
ję zyk ob cy, ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia, hi sto ria)
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hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro -
no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 elek tro tech ni ka InIIn spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka okrę to wa /spec. 
lą do wa/, kom pu te ro we sys te my ste ro wa nia /spec. lą do wa/ (ma te ma ty ka P, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, 
hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro -
no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 in for ma ty ka I spe cjal no ści: apli ka cje In ter ne tu rze czy, apli ka cje in ter ne to we 
i mo bil ne (ma te ma ty ka P, ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie -
miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 
Wy dział Me cha nicz ny 
www.wm.umg.edu.pl 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III spe cjal no ści: eks plo ata cja si łow ni okrę -

to wych i obiek tów oce ano tech nicz nych /spec. mor ska/, eks plo ata cja si łow ni 
okrę to wych i obiek tów oce ano tech nicz nych /spec. mor ska, płat na, re ali zo -
wa na w ję zy ku an giel skim/, tech no lo gia re mon tów urzą dzeń okrę to wych 
i por to wych /spec. lą do wa/, in ży nie ria eks plo ata cji in sta la cji /spec. lą do wa/, 
in ży nie ria pro duk cji /spec. lą do wa/ (ma te ma ty ka P, ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R 
/do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/ oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, 
bio lo gia i in for ma ty ka) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn spe cjal no ści: eks plo ata cja si łow ni 
okrę to wych i obiek tów oce ano tech nicz nych /spec. mor ska/, eks plo ata cja si -
łow ni okrę to wych i obiek tów oce ano tech nicz nych /spec. mor ska, płat na, re -
ali zo wa na w ję zy ku an giel skim/, tech no lo gia re mon tów urzą dzeń okrę to wych 
i por to wych /spec. lą do wa/, in ży nie ria eks plo ata cji in sta la cji /spec. lą do wa/, 
in ży nie ria pro duk cji /spec. lą do wa/ (ma te ma ty ka P, ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R 
/do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/ oraz je -
den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, 
bio lo gia i in for ma ty ka) 

 
Wy dział Na wi ga cyj ny 
www.wn.umg.edu.pl 
 na wi ga cja III spe cjal ność: trans port mor ski (ma te ma ty ka P, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, 
wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, che -
mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 na wi ga cja InII spe cjal ność: trans port mor ski (ma te ma ty ka P, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, 
wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, che -
mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 trans port IIIn, InIIn spe cjal no ści: trans port i lo gi sty ka, eks plo ata cja sys -
te mów trans por to wych (ma te ma ty ka P, ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: 
an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot 
/R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for -
ma ty ka) 

 

Aka de mie mor skie to pu blicz ne uczel nie tech nicz ne nad zo ro wa ne przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry. Te spe cja li -
stycz ne, re sor to we szko ły kształ cą ka dry dla po trzeb go spo dar ki mor skiej Pol ski i Unii Eu ro pej skiej.

uczelnie  
MORSKIE

  Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni 
 

 
81-225 Gdy nia, ul. Mor ska 81-87 
www.umg.edu.pl 
e -ma il: pro mo cja@umg.edu.pl 
 

Ogól ne za sa dy przy jęć na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne I stop nia:     
• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma ty ki na po zio mie pod sta wo wym; 
• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z wy bra ne go przez kan dy da ta przed mio -

tu spo śród ma te ma ty ki, fi zy ki z astro no mią, che mii, geo gra fii, bio lo gii lub in for ma -
ty ki zda wa ne go na po zio mie roz sze rzo nym; 

• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go (an giel ski 
lub nie miec ki lub fran cu ski lub ro syj ski lub wło ski lub hisz pań ski) na po zio mie pod -
sta wo wym; 

• wy nik pi sem ne go eg za mi nu ma tu ral ne go z ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go (an giel ski 
lub nie miec ki lub fran cu ski lub ro syj ski lub wło ski lub hisz pań ski) na po zio mie roz -
sze rzo nym. 

 
UWAGA: 
• Mor skie świa dec two zdro wia*) zdro wia tyl ko na spe cjal ność mor ską na Wy dział 

Na wi ga cyj ny. 
• Kan dy da ci na Wy dział Me cha nicz ny obo wiąz ko wo do star cza ją za świad cze nie le -

kar skie wy sta wio ne przez le ka rza me dy cy ny pra cy, któ re upraw nia do stu dio wa nia 
(w tym od by wa nia prak tyk*) – kan dy da ci na stu dia I stop nia. 

• Kse ro ko pię waż nej ksią żecz ki zdro wia do ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych (ory -
gi nał do wglą du) lub ory gi nał waż ne go orze cze nia le kar skie go do ce lów sa ni tar no -
-epi de mio lo gicz nych *) – tyl ko na kie ru nek Na uki o Ja ko ści.  

• Kosz ty ba dań le kar skich po trzeb nych do uzy ska nia mor skie go świa dec twa zdro wia, 
uzy ska nie ksią żecz ki zdro wia i orze cze nia dla ce lów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych, 
za świad cze nia od le ka rza me dy cy ny pra cy po kry wa ją kan dy da ci. 

*) do star cza ne w ter mi nie usta lo nym przez dzie ka na wy dzia łu. 
 
Wy dział Elek trycz ny 
www.we.umg.edu.pl 
 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja III spe cjal no ści: elek tro ni ka mor ska /spec. 

mor ska/, sys te my i sie ci te le in for ma tycz ne /spec. lą do wa/ (ma te ma ty ka P, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, 
hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka z astro -
no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja InIIn spe cjal no ści: elek tro ni ka mor ska 
/spec. mor ska/, sys te my i sie ci te le in for ma tycz ne /spec. lą do wa/ (ma te ma ty -
ka P, ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R / do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro -
syj ski, hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka 
z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 elek tro tech ni ka III spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka okrę to wa /spec. 
mor ska/, kom pu te ro we sys te my ste ro wa nia /spec. lą do wa/ (ma te ma ty ka P, 
ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, 
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Wy dział Za rzą dza nia i Na uk o Ja ko ści 
www.wznj.umg.edu.pl 
 na uki o ja ko ści III, InIIn spe cjal no ści: me ne dżer pro duk tu, za rzą -

dza nie ja ko ścią to wa rów, usłu gi ży wie nio we i die te ty ka (ma te ma ty ka P, ję -
zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec ki, fran cu ski, ro syj ski, 
hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka 
z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie III, InIIn spe cjal no ści: sys te my trans por to we i lo gi stycz -
ne, tu ry sty ka i ho te lar stwo, in for ma ty ka go spo dar cza, eko no mia me ne dżer -
ska (ma te ma ty ka P, ję zyk ob cy no wo żyt ny P i R /do wy bo ru: an giel ski, nie miec -
ki, fran cu ski, ro syj ski, hisz pań ski, wło ski/ oraz je den przed miot /R/ spo śród: 
ma te ma ty ka, fi zy ka z astro no mią, che mia, geo gra fia, bio lo gia i in for ma ty ka) 

 za rzą dza nie InaIIna stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cjal ność: Ma ri ti me 
Eco no mics and Lo gi stics (szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne na uczel ni) 

 
 
Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie 
 

70-500 Szcze cin, ul. Wa ły Chro bre go 1-2 
tel. 91 48 09 400 – Cen tra la 
www.am.szcze cin.pl 
www.re kru ta cja.am.szcze cin.pl 
e -ma il: am@am.szcze cin.pl 

 
Ogól ne za sa dy re kru ta cji na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne:  
1. Kry te rium re kru ta cyj nym dla stu diów I stop nia są wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go 

z czę ści pi sem nej z na stę pu ją cych przed mio tów: ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski  
P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for -
ma ty ka R, ma te ma ty ka R dla kie run ku Za rzą dza nie: ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski 
P, ję zyk ob cy P, wie dza o spo łe czeń stwie R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma -
ty ka R,. 

2. Kry te rium re kru ta cyj nym w przy pad ku stu diów II stop nia jest oce na ukoń cze nia 
stu diów I stop nia. 3. Do dat ko we for my re kru ta cji obo wią zu ją kan dy da tów ubie ga -
ją cych się o przy ję cie na stu dia na kie run ku na wi ga cja, że glu ga śród lą do wa, me -
cha ni ka i bu do wa ma szyn oraz me cha tro ni ka (kie run ki ob ję te Kon wen cją STCW 
– pra ca we flo cie han dlo wej na sta no wi skach ofi cer skich): 

• speł nie nie wy ma gań do uzy ska nia, bądź po sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go 
świa dec twa zdro wia ma ry na rza (kan dy da ci, któ rzy go nie po sia da ją, bę dą skie ro -
wa ni w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go na obo wiąz ko we ba da nia le kar skie) 

• prak ty ka przy go to waw cza w okre sie wa ka cji – od by wa się w Ośrod ku Szko le nio wym 
Ra tow nic twa Mor skie go Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie. 

• w przy pad ku stu diów pro wa dzo nych w ję zy ku an giel skim kan dy da tów obo wią zu je 
test z ję zy ka an giel skie go. Z te stu są zwol nie ni kan dy da ci, któ rzy: 

• przed ło ży li cer ty fi kat – Cam brid ge First Cer ti fi ca te lub rów no waż ny, 
• ukoń czy li szko łę śred nią, w któ rej ję zy kiem wy kła do wym był ję zyk an giel ski, 
• ukoń czy li in ne stu dia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim, 
• zda li ję zyk an giel ski w trak cie eg za mi nu doj rza ło ści na po zio mie roz sze rzo nym, 
• po sia da ją oce nę co naj mniej do brą uzy ska ną na eg za mi nie koń co wym z ję zy ka an -

giel skie go w ra mach stu diów ukoń czo nych na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, 
oraz kan dy da ci, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym. 

 
Szcze gó ły do ty czą ce re kru ta cji do Aka de mii Mor skiej w Szcze ci nie oraz spe cjal no ści 
na po szcze gól nych kie run kach stu diów są do stęp ne na stro nie     www.re kru ta -

 cja.am.szcze cin.pl 
 
Wy dział In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji 
 in for ma ty ka I, In spe cjal no ści: in for ma ty ka mor ska, pro gra mo wa nie sys -

te mów in for ma tycz nych, pro gra mo wa nie sys te mów mul ti me dial nych (ma -
te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no -
mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R) 

 te le in for ma ty ka I spe cjal no ści: eks plo ata cja sys te mów łącz no ści, pro jek to -
wa nie sys te mów łącz no ści (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia 
R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R) 
uwa ga: stu dia pla no wa ne do uru cho mie nia 

 
Wy dział In ży nie ryj no -Eko no micz ny Trans por tu 
 lo gi sty ka I, In spe cjal no ści: lo gi sty ka przed się biorstw, lo gi sty ka i za rzą -

dza nie w eu ro pej skim sys te mie trans por to wym, lo gi sty ka tu ry sty ki wod -
nej, lo gi sty ka me tro po li tal na (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che -
mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, 
ma te ma ty ka R) 

 trans port III, InIIn spe cjal no ści: eks plo ata cja por tów i flo ty mor skiej, 
że glu ga śród lą do wa, lo gi sty ka trans por tu zin te gro wa ne go, eks plo ata cja 
ter mi na li kon te ne ro wych (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia 
R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka 
R) 

 za rzą dza nie I, In spe cjal no ści: za rzą dza nie bez pie czeń stwem or ga ni za -
cji, za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi, or ga ni za cja i za rzą dza nie w go spo dar -
ce mor skiej (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, wie dza o spo łe czeń -
stwie R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III, InIIn spe cjal no ści: za rzą dza -
nie ja ko ścią pro duk cji i usług, za rzą dza nie in no wa cja mi w pro duk cji i usłu -
gach, za rzą dza nie prze my sło wy mi sys te ma mi ener ge tycz ny mi (ma te ma ty -
ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, 
geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R) 

 
Wy dział Me cha nicz ny 
 in ży nie ria eks plo ata cji I spe cjal no ści: po jaz dy jed no śla do we, hy bry do we 

ukła dy na pę do we, sil ni ki spa li no we ma łych mo cy (ma te ma ty ka P, ję zyk pol -

https://www.stypendiadladziewczyn.pl
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fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do -
dat ko we: po sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na -
rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go 
oraz za li cze nie prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/) 

 Na vi ga tion Ia stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cjal ność: trans port mor ski 
(ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro -
no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do dat ko we: po -
sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo -
wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go oraz 
za li cze nie prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/ obo -
wią zu je test z ję zy ka an giel skie go z te stu są zwol nie ni kan dy da ci, dla któ rych 
an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy przed ło ży li cer ty fi kat Cam brid ge First 
Cer ti fi ca te, ukoń czy li stu dia I st. w ję zy ku an giel skim, po sia da ją oce nę co naj -
mniej do brą uzy ska ną na eg za mi nie koń co wym z ję zy ka an giel skie go w ra mach 
stu diów I st.) 

 na wi ga cja III spe cjal no ści: trans port mor ski, po ło wy mor skie, in ży nie ria 
ru chu mor skie go, po mia ry hy dro gra ficz ne i ozna ko wa nie na wi ga cyj ne, ra -
tow nic two, mor skie sys te my in for ma tycz ne, eks plo ata cja jed no stek pły wa -
ją cych of fsho re, trans port mor ski i śród lą do wy, gór nic two mor skie, że glar -
stwo mor skie (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub 
fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do -
dat ko we: po sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na -
rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go 
oraz za li cze nie prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/) 

 na wi ga cja InIIn spe cjal ność: trans port mor ski (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski 
P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma -
ty ka R, ma te ma ty ka R, wy ma ga nia do dat ko we: po sia da nie waż ne go mię dzy na -
ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie 
w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie prak ty ki przy go to waw -
czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/) 

 oce ano tech ni ka III spe cjal no ści: pro jek to wa nie i bu do wa okrę tów, pro -
jek to wa nie i bu do wa jach tów (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che -
mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty -
ka R) 

 że glu ga śród lą do wa I spe cjal no ści: eks plo ata cja jed no stek mor skich i śród -
lą do wych, za rzą dza nie w że glu dze śród lą do wej (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, 
ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty -
ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do dat ko we: po sia da nie waż ne go mię dzy na ro do -
we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak -
cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li cze nie prak ty ki przy go to waw czej 
/szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/)

ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in -
for ma ty ka R, ma te ma ty ka R) 

 in ży nie ria prze my sło wa i mor skie elek trow nie wia tro we I spe cjal no -
ści: eks plo ata cja si łow ni wia tro wych, dia gno sty ka sys te mów prze my sło wych 
(ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro -
no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III spe cjal no ści: eks plo ata cja si łow ni okrę -
to wych /kie run ki dy plo mo wa nia: ukła dy na pę do we z sil ni ka mi tło ko wy -
mi, na pę dy tur bi no we, eks plo ata cja zbior ni kow ców i che mi ka liow ców, eks -
plo ata cja ga zow ców, kom pu te ro we sys te my ste ro wa nia si łow nią okrę to wą/, 
dia gno sty ka i re mon ty ma szyn i urzą dzeń okrę to wych, eks plo ata cja si łow ni 
okrę to wych i jach tów mo to ro wych, tech ni ki chłod ni cze i kli ma ty za cja, tech -
ni ki i tech no lo gie re cy klin gu dia gno sty ka i re mon ty si łow ni wia tro wych (ma -
te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no -
mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do dat ko we: 
po sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo -
wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go oraz za li -
cze nie prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn spe cjal ność: eks plo ata cja si łow ni 
okrę to wych kie run ki dy plo mo wa nia: ukła dy na pę do we z sil ni ka mi tło ko wy -
mi, na pę dy tur bi no we, eks plo ata cja zbior ni kow ców i che mi ka liow ców, eks -
plo ata cja ga zow ców, kom pu te ro we sys te my ste ro wa nia si łow nią okrę to wą 
(ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro -
no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do dat ko we: po -
sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub obo -
wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go oraz 
za li cze nie prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn IaIIa stu dia w ję zy ku an giel skim; spe cjal -
ność: eks plo ata cja si łow ni okrę to wych (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk 
ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, 
ma te ma ty ka R obo wią zu je test z ję zy ka an giel skie go z te stu są zwol nie ni kan -
dy da ci, dla któ rych an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym, któ rzy przed ło ży li cer ty fi -
kat Cam brid ge First Cer ti fi ca te, ukoń czy li stu dia I st. w ję zy ku an giel skim, po -
sia da ją oce nę co naj mniej do brą uzy ska ną na eg za mi nie koń co wym z ję zy ka 
an giel skie go w ra mach stu diów I st.) 

 
Wy dział Me cha tro ni ki i Elek tro tech ni ki 
 me cha tro ni ka I spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka okrę to wa, me cha tro ni ka 

sys te mów ener ge tycz nych, me cha tro ni ka i elek tro tech ni ka prze my sło wa 
część za jęć z wy bra nych przed mio tów mo że od by wać się w for mie e -le ar -
nin gu (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka 
i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do dat ko -
we: po sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub 
obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go oraz za -
li cze nie prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/) 

 me cha tro ni ka In spe cjal ność: me cha tro ni ka i elek tro tech ni ka prze my sło -
wa część za jęć z wy bra nych przed mio tów mo że od by wać się w for mie e -le -
ar nin gu (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka 
i astro no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R wy ma ga nia do dat ko -
we: po sia da nie waż ne go mię dzy na ro do we go świa dec twa zdro wia ma ry na rza lub 
obo wiąz ko we ba da nia le kar skie w trak cie po stę po wa nia re kru ta cyj ne go oraz za -
li cze nie prak ty ki przy go to waw czej /szcze gó ło we in for ma cje na uczel ni/) 

 
Wy dział Na wi ga cyj ny 
 geo de zja i kar to gra fia I, In spe cjal ność: geo in for ma ty ka, hy dro gra fia 

(ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub fi zy ka i astro -
no mia R, geo gra fia R, in for ma ty ka R, ma te ma ty ka R) 

 in ży nie ria trans por tu I spe cjal no ści: tech no lo gie i sys te my na wi ga cyj ne, in -
ży nie ria bez pie czeń stwa trans por tu mor skie go, tech no lo gie sys te mów bez -
za ło go wych (ma te ma ty ka P, ję zyk pol ski P, ję zyk ob cy P, che mia R, fi zy ka R lub 
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Lot ni cza Aka de mia Woj sko wa 
 

 

08-521 Dę blin  
ul. Dy wi zjo nu 303 nr 35 
www.law.mil.pl 
 

Biu ro Ob słu gi Stu den tów 
tel. 261 517 733  
e -ma il: re kru ta cja@law.mil.pl 
www.fa ce bo ok.com/law de blin 
www.in sta gram.com/law_de blin 
www.youtu be.com/c/LAWDeblin 
 
REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE 
Stu dia woj sko we są prze zna czo ne dla kan dy da tów na żoł nie rzy za wo do wych. Ab sol -
went stu diów pro mo wa ny jest na pierw szy sto pień ofi cer ski – pod po rucz ni ka. 
KROK 1 – WNIO SKI 
Skła da nie wnio sków o po wo ła nie do służ by kan dy dac kiej roz po czy na się z po cząt -
kiem ro ku ka len da rzo we go i trwa do 31 mar ca 2022 r. Zgło sze nia kan dy da tów na stu -
dia woj sko we są przyj mo wa ne w try bie re je stra cji in ter ne to wej na irk.law.mil.pl ob -
słu gi wa nej przez sys tem In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów (IRK).  
KROK 2 – Ba da nia le kar skie 
Ba da nia psy cho lo gicz ne re ali zo wa ne w woj sko wych pra cow niach psy cho lo gicz nych 
oraz ba da nia w Woj sko wej Ko mi sji Lot ni czo Le kar skiej w War sza wie.  Za koń czo ne 
są okre śle niem zdol no ści do za wo do wej służ by woj sko wej oraz ka te go rii zdro wia 
w nada nej przez ko mi sję spe cjal no ści woj sko wej. 
Ba da nia są bez płat ne! 
KROK 3 – Ana li za wy ni ków   
ana li za ocen ze świa dec twa doj rza ło ści: ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk an giel ski, test 
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, je że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go. 
KROK 4 – Eg za min ze spraw no ści fi zycz nej    
Ko bie ty: zwis na gię tych ra mio nach, bieg zyg za kiem (ko per ta) 

Męż czyź ni: pod cią ga nie na drąż ku, bieg wa ha dło wy 10x10 m  
KROK 5 – Roz mo wa kwa li fi ka cyj na   
pod czas roz mo wy spraw dza my ogól ny za kres wie dzy o lot nic twie oraz pre dys po zy cje 
do peł nie nia służ by woj sko wej, 
do dat ko we punk ty moż na uzy skać m.in. za li cen cję pi lo ta, sko ki ze spa do chro nu, 
ukoń cze nie li ceum lot ni cze go czy kla sy o pro fi lu mun du ro wym. 
KROK 6 – Szko le nie spraw dza ją ce do peł nie nia służ by na sta no wi skach pi -
lo tów    
szko le nie spraw dza ją ce prze zna czo ne jest wy łącz nie dla kan dy da tów ubie ga ją cych 
się o przy ję cie na spe cjal ność woj sko wą w gru pie oso bo wej pi lo tów i pro wa dzo ne jest 
na urzą dze niu sy mu la cji lo tu „Se lek cjo ner”, je śli ni gdy wcze śniej nie la ta łeś, nie martw 
się! Pod czas szko le nia spraw dza my Two je pre dys po zy cje do by cia pi lo tem. 
  
REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE 
– za ło że nie kon ta w In ter ne to wej Re je stra cji Kan dy da tów (IRK) 
– wy peł nie nie wszyst kich wy ma ga nych pól do ty czą cych da nych oso bo wych 
– do ko na nie wy bo ru kie run ku (lub kie run ków) stu diów 
– wpro wa dze nie wy ni ków ma tu ry na kon cie w IRK nie zwłocz nie po ich otrzy ma niu 
– do ko na nie opła ty re kru ta cyj nej 
– do star cze nie w wy zna czo nym ter mi nie  kom ple tu wy ma ga nych do ku men tów 

(po otrzy ma niu in for ma cji o wstęp nym za kwa li fi ko wa niu na wy bra ny kie ru nek). 
 
Stu dia cy wil ne 
 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn stu dia 3-let nie li cen cjac kie; 

spe cjal no ści: ochro na por tu lot ni cze go, za rzą dza nie bez pie czeń stwem 
w lot nic twie, za rzą dza nie kry zy so we, bez pie czeń stwo i ob słu ga pa sa że -
rów w trans por cie lot ni czym, bez pie czeń stwo w trans por cie lot ni czym, 
cy ber bez pie czeń stwo w lot nic twie, bez pie czeń stwo por tów lot ni czych, 
bez za ło go we stat ki po wietrz ne w no wo cze snych za wo dach go spo dar ki, 
li der -przy wód ca za wo dów trud nych i nie bez piecz nych (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru: ma te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka, che -
mia, WOS, geo gra fia) 

 lo gi sty ka III, InIIn spe cjal no ści: lo gi sty ka lot nic twa, za rzą dza nie ob -
słu gą na lot ni sku, lo gi sty ka woj sko wa, trans port lot ni czy (ję zyk ob cy no wo -

Sys tem wyż sze go szkol nic twa woj sko we go obej mu je pięć uczel ni woj sko wych, sta no wiąc in te gral ną część po ten cja -
łu Sił Zbroj nych RP, a jed no cze śnie istot ny ele ment kra jo we go i eu ro pej skie go sys te mu edu ka cji i na uki.

Uczel nie woj sko we są peł no praw ny mi uczest ni ka mi po wszech ne go sys te mu szkol nic twa wyż sze go w Pol sce. Ich dzia łal ność jest zgod na z re -
gu ła mi obo wią zu ją cy mi po zo sta łe uczel nie w za kre sie kształ ce nia, do sko na le nia za wo do we go oraz ba dań na uko wych.  

Wy so ka po zy cja na ryn ku edu ka cyj nym i na uko wym, atrak cyj ność i ak tu al ność prze ka zy wa nej wie dzy, pro wa dze nie uni kal nych w szkol nic twie 
wyż szym kie run ków stu diów i spe cjal no ści, w szcze gól no ści w ob sza rze bez pie czeń stwa i obron no ści pań stwa oraz no wych tech no lo gii sta no wi 
o atu tach uczel ni woj sko wych. Na uwa gę za słu gu ją ta kie kie run ki jak: bez pie czeń stwo na ro do we, au to ma ty ka i ro bo ty ka, bio go spo dar ka, bu dow -
nic two, che mia, do wo dze nie, geo de zja i kar to gra fia, in for ma ty ka, in ży nie ria ko smicz na i sa te li tar na, kryp to lo gia i cy ber bez pie czeń stwo, lo gi sty ka, 
lot nic two i ko smo nau ty ka, obron ność, na wi ga cja, sys te my in for ma cyj ne w bez pie czeń stwie oraz woj sko w sys te mie służb pu blicz nych. 

Pro wa dzo ne w ostat nich la tach re kru ta cje po twier dza ją, że uczel nie woj sko we są ce nio nym miej scem stu dio wa nia i cie szą się nie słab ną cym 
za in te re so wa niem.  

W uczel niach woj sko wych re ali zo wa ne są stu dia li cen cjac kie/in ży nier skie i ma gi ster skie oraz jed no li te stu dia ma gi ster skie (wy łącz nie dla kan -
dy da tów na żoł nie rzy za wo do wych), stu dia po dy plo mo we i kur sy do kształ ca ją ce. 

uczelnie  
WOJSKOWE
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żyt ny oraz je den przed miot do wy bo ru: ję zyk pol ski, ma te ma ty ka, WOS, geo -
gra fia, hi sto ria) 

 lot nic two i ko smo nau ty ka III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści 
/wy bór po III se me strze/: pi lo taż stat ków po wietrz nych, awio ni ka, bez za ło -
go we stat ki po wietrz ne, in ży nie ria lot ni cza (ję zyk an giel ski oraz je den przed -
miot do wy bo ru: ma te ma ty ka lub fi zy ka) 

 na wi ga cja III stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści:  eks plo ata cja in -
fra struk tu ry na wi ga cyj nej por tów lot ni czych, za rzą dza nie ru chem lot ni czym, 
glo bal ne sys te my na wi ga cji sa te li tar nej GNSS (ję zyk an giel ski oraz je den przed -
miot do wy bo ru: ma te ma ty ka, fi zy ka, geo gra fia) 

 
Stu dia woj sko we 
 lo gi sty ka M, Mn spe cjal ność ogól no lo gi stycz na (uwa ga: szcze gó ło we in -

for ma cje w opi sie i bez po śred nio na uczel ni; 1. zło że nie wy ma ga nych do ku -
men tów; 2. ba da nia le kar skie; 3. kon kurs świa dectw: ma te ma ty ka, fi zy ka, 
ję zyk an giel ski /test zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, je że li nie był przed mio -
tem eg za mi nu ma tu ral ne go/; 4. eg za min spraw no ści fi zycz nej; 5. roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na; 6. szko le nie spraw dza ją ce do peł nie nia służ by na sta no wi -
skach pi lo tów) 

 lot nic two i ko smo nau ty ka M, Mn spe cjal no ści: pi lo taż stat ku po wietrz -
ne go /pi lot sa mo lo tu od rzu to we go, pi lot sa mo lo tu trans por to we go, pi lot 
śmi głow ca/, bez za ło go we stat ki po wietrz ne i wska zy wa nia ce lów /pi lot -
-ope ra tor BSP/ (uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje w opi sie i bez po śred nio 
na uczel ni; 1. zło że nie wy ma ga nych do ku men tów; 2. ba da nia le kar skie; 3. kon -
kurs świa dectw: ma te ma ty ka, fi zy ka, ję zyk an giel ski /test zna jo mo ści ję zy ka 
an giel skie go, je że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu ral ne go/; 4. eg za min 
spraw no ści fi zycz nej; 5. roz mo wa kwa li fi ka cyj na; 6. szko le nie spraw dza ją ce 
do peł nie nia służ by na sta no wi skach pi lo tów) 

 na wi ga cja M, Mn spe cjal no ści: na wi ga tor na pro wa dza nia, kon tro ler ru -
chu lot ni cze go, na wi ga tor stat ku po wietrz ne go (uwa ga: szcze gó ło we in -
for ma cje w opi sie i bez po śred nio na uczel ni; 1. zło że nie wy ma ga nych do ku -
men tów; 2. ba da nia le kar skie; 3. kon kurs świa dectw: ma te ma ty ka, fi zy ka, 
ję zyk an giel ski /test zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, je że li nie był przed mio -
tem eg za mi nu ma tu ral ne go/; 4. eg za min spraw no ści fi zycz nej; 5. roz mo wa 
kwa li fi ka cyj na; 6. szko le nie spraw dza ją ce do peł nie nia służ by na sta no wi -
skach pi lo tów) 

 

Aka de mia Ma ry nar ki Wo jen nej 
im. Bo ha te rów We ster plat te 
w Gdy ni 

 
 www.amw.gdy nia.pl 
 
STUDIA WOJSKOWE: 
Dział Pla no wa nia i Or ga ni za cji Kształ ce nia   
tel. 261 262 519, 261 262 590, 261 262 712 
e -ma il: re kru ta cja@amw.gdy nia.pl 
  
STUDIA CYWILNE: 
Dzie ka nat Wy dzia łu Do wo dze nia  
i Ope ra cji Mor skich 
tel. 261 262 923 

 e -ma il: re kru ta cja.wdiom@amw.gdy nia.pl 
 
Za sa dy re kru ta cji na stu dia woj sko we: 
 – kon kurs świa dectw doj rza ło ści: wy nik eg za mi nu ma tu ral ne go z ma te ma ty ki i ję zy -

ka an giel skie go oraz do dat ko wo: in for ma ty ki, fi zy ki i geo gra fii zda wa nych na po -
zio mie pod sta wo wym lub roz sze rzo nym (wię cej punk tów za R), 

 – test spraw no ści fi zycz nej – dwie dys cy pli ny spor to we – bieg wa ha dło wy 10x1 0 
i pod cią ga nie na drąż ku (męż czyź ni) oraz bieg zyg za kiem i zwis na ugię tych ra -
mio nach – (ko bie ty), 

 – test z ję zy ka an giel skie go (opcja dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go przed -
mio tu na świa dec twie doj rza ło ści), 

 – roz mo wa kwa li fi ka cyj na. 
  
 Ogól ne za sa dy re kru ta cji na stu dia cy wil ne: 
 stu dia sta cjo nar ne: 
 – kon kurs świa dectw doj rza ło ści przy ob li cza niu wskaź ni ka re kru ta cyj ne go bie rze się 

pod uwa gę wy nik eg za mi nu ma tu ral ne go z wy ma ga ne go przed mio tu z po zio mu 
pod sta wo we go lub roz sze rzo ne go wyż szy współ czyn nik dla R. 

 stu dia nie sta cjo nar ne: 
 – wg ko lej no ści skła da nia do ku men tów do wy czer pa nia li mi tu miejsc 
 
Stu dia Woj sko we 
 in for ma ty ka I (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, do dat ko wo in for ma ty ka 

/wię cej punk tów za R/; test spraw no ści fi zycz nej; test z ję zy ka an giel skie go /opcja 
dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło -
ści/; roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III spe cjal ność: eks plo ata cja si łow ni 
okrę to wych (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, do dat ko wo fi zy ka /wię cej 
punk tów za R/; test spraw no ści fi zycz nej test z ję zy ka an giel skie go /opcja dla 
osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści/; 
roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 

 me cha tro ni ka III spe cjal no ści: pra ce pod wod ne, eks plo ata cja sys te mów 
uzbro je nia mor skie go (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, do dat ko wo fi zy -
ka /wię cej punk tów za R/; test spraw no ści fi zycz nej; test z ję zy ka an giel skie go 
/opcja dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go przed mio tu na świa dec twie doj -
rza ło ści/; roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 

 na wi ga cja III spe cjal ność: eks plo ata cja okrę to wych sys te mów po kła do -
wych (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, do dat ko wo geo gra fia /wię cej punk -
tów za R/; test spraw no ści fi zycz nej; test z ję zy ka an giel skie go /opcja dla osób, 
któ re nie po sia da ją oce ny z te go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło ści/; roz mo -
wa kwa li fi ka cyj na) 

 sys te my in for ma cyj ne w bez pie czeń stwie III spe cjal ność: cy ber bez -
pie czeń stwo (P lub R – ma te ma ty ka, ję zyk an giel ski, do dat ko wo in for ma ty ka 
/wię cej punk tów za R/; test spraw no ści fi zycz nej; test z ję zy ka an giel skie go /opcja 
dla osób, któ re nie po sia da ją oce ny z te go przed mio tu na świa dec twie doj rza ło -
ści/; roz mo wa kwa li fi ka cyj na) 

 
Wy dział Do wo dze nia i Ope ra cji Mor skich  
– Stu dia Cy wil ne 
 bez pie czeń stwo na ro do we III spe cjal no ści: bez pie czeń stwo mor skie 

pań stwa, bez pie czeń stwo pu blicz ne /spe cjal ność obej mu ją ca pro gram szko -
le nia pod sta wo we go dla kan dy da tów do służ by w Po li cji/ (hi sto ria, geo gra fia, 
ję zyk an giel ski)  

 bez pie czeń stwo na ro do we InIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg 
ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)  

 bez pie czeń stwo w trans por cie, spe dy cji i lo gi sty ce I spe cjal no ści: bez -
pie czeń stwo pro ce sów lo gi stycz nych i bez pie czeń stwo łań cu chów do staw 
(hi sto ria, geo gra fia, ję zyk an giel ski) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III spe cjal no ści: kry mi na li sty ka i de tek ty -
wi sty ka, za rzą dza nie kry zy so we, ad mi ni stra cja bez pie czeń stwa i po rząd ku 
pu blicz ne go /spe cjal ność obej mu ją ca pro gram szko le nia pod sta wo we go dla 
kan dy da tów do służ by w Po li cji/ (hi sto ria, geo gra fia, ję zyk an giel ski)  

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne InIIz (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
– wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc)  

 sys te my in for ma cyj ne w bez pie czeń stwie III spe cjal no ści: ana li za da -
nych oraz cy ber bez pie czeń stwo (hi sto ria, geo gra fia, ję zyk an giel ski) 

 



Wy dział Me cha nicz no -Elek trycz ny  
– Stu dia Cy wil ne 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka III spe cjal no ści: elek tro au to ma ty ka okrę to wa, 

in for ma ty ka sto so wa na (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 au to ma ty ka i ro bo ty ka IzIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko -

lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 
 in for ma ty ka I spe cjal no ści: pro gra mo wa nie apli ka cji użyt ko wych, pro gra -

mo wa nie ro bo tów mo bil nych, sie ci kom pu te ro we, biz ne so we sys te my in -
for ma tycz ne (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 in for ma ty ka In (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no ści zgło szeń 
do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn III spe cjal no ści: eks plo ata cja si łow ni okrę -
to wych, in ży nier skie za sto so wa nie kom pu te rów (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no -
wo żyt ny) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
– wg ko lej no ści zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 me cha tro ni ka III spe cjal no ści: in ży nie ria bez pie czeń stwa tech nicz ne go, 
eks plo ata cja sys te mów me cha tro nicz nych, tech ni ki kom pu te ro we w me cha -
tro ni ce (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 me cha tro ni ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no ści 
zgło szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 
Wy dział Na uk Hu ma ni stycz nych i Spo łecz nych  
– Stu dia Cy wil ne 
 pe da go gi ka III spe cjal no ści: re so cja li za cja z wy cho wa niem przez sport, 

pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza z pe da go gi ką ro dzi ny (ję zyk pol ski, 
WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 pe da go gi ka InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no ści zgło -
szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (ję zyk pol ski, WOS, ję zyk 
ob cy no wo żyt ny) 

 sto sun ki mię dzy na ro do we III spe cjal ność: dy plo ma cja (hi sto ria, WOS al -
bo geo gra fia, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 woj sko w sys te mie służb pu blicz nych I, In spe cjal no ści: za rzą dza nie 
ka pi ta łem ludz kim w śro do wi sku woj sko wy, woj ska obro ny te ry to rial nej, 
ad mi ni stra cja służb mun du ro wych (WOS, hi sto ria, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 

 za rzą dza nie ka pi ta łem ludz kim I (ję zyk pol ski, WOS, ję zyk ob cy no wo żyt ny) 
 
Wy dział Na wi ga cji i Uzbro je nia Okrę to we go  
– Stu dia Cy wil ne 
 hy dro gra fia mor ska I (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo żyt ny); uwa ga: stu dia 

mię dzy uczel nia ne re kru ta cja re ali zo wa na tyl ko przez Uni wer sy tet Gdań ski 
 na wi ga cja III spe cjal no ści: hy dro gra fia i sys te my in for ma cji prze strzen nej, 

na wi ga cja i za rzą dza nie bez pie czeń stwem mor skim, nad zór i za go spo da ro -
wa nie prze strzen ne pol skich ob sza rów mor skich, na wi ga cyj na ob słu ga sek -
to ra of fsho re, eks plo ata cja stat ku mor skie go (ma te ma ty ka, ję zyk ob cy no wo -
żyt ny)  

 na wi ga cja InIIn (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – wg ko lej no ści zgło -
szeń do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 

Aka de mia Sztu ki Wo jen nej 
w War sza wie 
 
 

00-910 War sza wa,  
al. gen. A. Chru ście la 103 
www.re kru ta cja.aka de mia.mil.pl 

 
www.woj sko -pol skie.pl/asz woj/stu dent -kon takt/ 
www.woj sko -pol skie.pl/asz woj 
 
Masz pro blem z re je stra cją on li ne? 
e -ma il: sup port@aka de mia.mil.pl 
tel. 261 813 063 
 
REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE: 
Stu dia I i II stop nia 
tel. 261 813 137 lub 261 813 189 
e -ma il: re kru ta cja.asz woj@aka de mia.mil.pl 
godz. 8.00-15.00 pn -pt 
 
DZIEKANAT 
tel. 261 814 113 
  
uwa ga:  pre zen to wa na ofer ta stu diów do ty czy re kru ta cji na rok aka de mic -
ki 2021-2022. 
 
uwa ga: za sa dy przy jęć na stu dia na rok aka de mic ki 2022-2023 bę dą do stęp ne 
bez po śred nio na stro nie uczel ni. 
 
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI:  
Re kru ta cja na stu dia od by wa się w sys te mie elek tro nicz nym re ka ru ta cja.aka de -
mia.mil.pl 
Przy ję cie kan dy da tów na pierw szy rok sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych stu diów I stop -
nia oraz jed no li tych stu diów ma gi ster skich od by wa się na pod sta wie wy ni ków eg za -
mi nu ma tu ral ne go, zaś kan dy da tów któ rzy zda li eg za min doj rza ło ści, na pod sta wie 
wy ni ków te go eg za mi nu. 
 
Stu dia I stop nia sta cjo nar ne, nie sta cjo nar ne, jed no li te stu dia ma gi ster skie 
Waż ne: 
1. Wy ni ki lub oce na z ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go 
2. Wy ni ki lub oce na z dwóch przed mio tów spo śród prze wi dzia nych w wa run kach re -

kru ta cji na okre ślo ny kie ru nek stu diów, któ re po sto sow nym prze li cze niu po zwo lą 
osią gnąć kan dy da to wi naj wyż szą licz bę punk tów 

 
Przy go tuj: 
1. Do wód oso bi sty 
2. Świa dec two doj rza ło ści lub ukoń cze nia szko ły śred niej 
3. Ak tu al ne ko lo ro we zdję cie w for ma cie JPG, JPEG o wy mia rach 232x2 91 pik se li (+/-

100 px) i roz dziel czo ści 300 dpi 
 
 ad mi ni stra cja III, InIIn spe cjal no ści: no we tech no lo gie w ad mi ni -

stra cji; ad mi ni stra cja woj sko wa; ad mi ni stra cja urzęd ni cza (ję zyk ob cy no -
wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo in for ma cyj ne i cy ber bez pie czeń stwo III, InIIn 
spe cjal no ści: za rza dza nie bez pie czeń stwem in for ma cyj nym; za rza dza nie 
cy ber bez pie czeń stwem (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: 
geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 
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 • re je stra cja na stu dia woj sko we od 1 mar ca, zgod nie z ter mi nem okre ślo nym 
przez MON  

 • in for ma cje o kie run kach i za sa dach re kru ta cji na stu dia cy wil ne znaj du ją się 
w dzia le UCZELNIE TECHNICZNE. 

 
uwaga: 
Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub 
konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje 
maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości.   
 
 bu dow nic two M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do wym ma -

gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, 
któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma ukoń czo -
ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz -
ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo -
gicz ne, uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów 
re kru ta cyj nych, przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka 
– max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li 
kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur -
sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną 
licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści) 

 che mia M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do wym ma gi stra in -
ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: 
po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma ukoń czo ne 18 lat, 
po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną, któ rą 
orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, uzy -
ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych, 
przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., che mia lub fi zy ka 
– max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li 
kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur -
sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną 
licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za -
wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia 
dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma ukoń -
czo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną, 
któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, uzy -
ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych, 
przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk 
an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li kan dy dat jest lau re atem lub 
fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow nej 
uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa -
dec two doj rza ło ści) 

 geo de zja i kar to gra fia M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do wym 
ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, 
któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma ukoń czo ne 18 lat, 
po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną, któ rą orze -
ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, uzy ska okre -
ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych, przed mio -
ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub geo gra fia – max 30 pkt., 
ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li kan dy dat jest lau re -
atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto -
sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych 
za świa dec two doj rza ło ści) 

 in for ma ty ka M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do wym ma gi stra 
in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, któ ra: po -
sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma ukoń czo ne 18 lat, po sia da 
świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj -
sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, uzy ska okre ślo ne w sto -
sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych, przed mio ty uwzględ -
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 bez pie czeń stwo mię dzy na ro do we i dy plo ma cja III, InIIn spe cjal -
no ści: bez pie czeń stwo ob sza ru eu ro za zja tyc kie go; dy plo ma cja i ko mu ni -
ka cja po li tycz na; ana li ty ka i pro gno sty ka (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa 
przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 bez pie czeń stwo na ro do we III, InIIn spe cjal no ści: obro na na ro do -
wa; bez pie czeń stwo spo łecz ne; ana li ty ka i pro gno sty ka za gro żeń bez pie -
czeń stwa (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi -
sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski) 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn spe cjal no ści: bez pie czeń -
stwo po wszech ne; bez pie czeń stwo pu blicz ne; bez pie czeń stwo kry zy so -
we (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, 
WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka) 

 do wo dze nie I, In spe cjal no ści: pla no wa nie i or ga ni za cja dzia łań wojsk 
obro ny te ry to rial nej; pra ca ana li tycz no -szta bo wa (ję zyk ob cy no wo żyt ny 
oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for -
ma ty ka, ję zyk pol ski) 

 lo gi sty ka III, InIIn spe cjal no ści: lo gi sty ka w sy tu acjach kry zy so wych; 
trans port; lo gi sty ka woj sko wa; ra chu nek eko no micz ny w lo gi sty ce; lo gi -
sty ka przed się bior stwa (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: 
geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS) 

 lot nic two III, InIIn spe cjal no ści: or ga ni za cje lot ni cze; za rzą dza nie ru -
chem lot ni czym (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra -
fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski) 

 obron ność III, InIIn spe cjal ność: obro na te ry to rial na; współ cze sne 
kon flik ty zbroj ne (ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo -
gra fia, hi sto ria, WOS, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, ję zyk pol ski) 

 pra wo M spe cjal no ści: pra wo bez pie czeń stwa, pra wo cy ber prze strze ni i no -
wych tech no lo gii, pra wo woj sko we, pra wo lot ni cze i ko smicz ne (ję zyk ob cy 
no wo żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: in for ma ty ka, geo gra fia, hi sto ria, ma te -
ma ty ka, WOS) 

 za rzą dza nie i do wo dze nie III, InIIn spe cjal no ści: za rzą dza nie i do -
wo dze nie w or ga ni za cji pu blicz nej; za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi; za rzą -
dza nie ja ko ścią; za rzą dza nie sys te ma mi in for ma cyj ny mi (ję zyk ob cy no wo -
żyt ny oraz dwa przed mio ty spo śród: geo gra fia, ma te ma ty ka, in for ma ty ka, WOS) 

 

Woj sko wa Aka de mia Tech nicz na 
im. Ja ro sła wa Dą brow skie go 
w War sza wie 
 
 

00-908 War sza wa, ul. gen. Syl we stra Ka li skie go 2  
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 
fax 261 839 156  
www.wat.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wat.edu.pl 

 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: 
www.fa ce bo ok.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA 
www.youtu be.com/user/UczelniaWAT 
twit ter.com/WAT_edu 
www.in sta gram.com/wat_edu 
 
O szcze gó łach re kru ta cji moż na prze czy tać na stro nie:  
www.woj sko -pol skie.pl/wat/dla -kan dy da tow 
 
UWAGA:  
Za sa dy mo gą ulec zmia nie po uka za niu się za rzą dze nia MON – szcze gó ły bę dą 
pu bli ko wa ne na stro nie re kru ta cja.wat.edu.pl 
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je że li kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur -
sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz -
bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści) 

 lo gi sty ka M pro fil prak tycz ny jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do -
wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla 
oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie nie jest ka ra na są dow nie ma ukoń czo -
ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną, 
któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, uzy -
ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych, 
przed mio ty uwzględ nia ne: przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi -
zy ka – max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li 
kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów 
wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 
pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści) 

 lo gi sty ka eko no micz na M pro fil prak tycz ny jed no li te stu dia ma gi ster skie 
z ty tu łem za wo do wym ma gi stra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka 
(stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, 
ma ukoń czo ne 18 lat po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną 
i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie 
psy cho lo gicz ne, uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk -
tów re kru ta cyj nych, przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., geo -
gra fia lub hi sto ria, lub WOS – max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk 
pol ski – max 5 pkt., je że li kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral -
ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, 
otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści) 

 lot nic two i ko smo nau ty ka M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za -
wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka 
(stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie nie jest ka ra na są dow -
nie, ma ukoń czo ne 18 lat po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi -
zycz ną i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra -
cow nie psy cho lo gicz ne, uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON 
war to ści punk tów re kru ta cyj nych, przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka 
– max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski 
– max 5 pkt., je że li kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, 
olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy -
mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za -
wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia 
dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma ukoń -
czo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną, 
któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo gicz ne, uzy -
ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów re kru ta cyj nych, 
przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka – max 30 pkt., ję zyk 
an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li kan dy dat jest lau re atem lub 
fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow nej 
uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa -
dec two doj rza ło ści) 

 me cha tro ni ka M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za wo do wym ma -
gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu dia dla oso by, 
któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma ukoń czo -
ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy chicz -
ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo -
gicz ne, uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów 
re kru ta cyj nych, przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka 
– max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li 
kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur -
sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną 
licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści)  

 

nia ne:   ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub in for ma ty ka – max 30 pkt., ję zyk an -
giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li kan dy dat jest lau re atem lub fi -
na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur sów wy mie nio nych w sto sow nej 
uchwa le Se na tu WAT,  otrzy mu je mak sy mal ną licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa -
dec two doj rza ło ści) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem za -
wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka 
(stu dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie 
ma ukoń czo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną 
i psy chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie 
psy cho lo gicz ne, uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk -
tów re kru ta cyj nych, przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy -
ka – max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., je że li 
kan dy dat jest lau re atem lub fi na li stą stop nia cen tral ne go, olim piad lub kon kur -
sów wy mie nio nych w sto sow nej uchwa le Se na tu WAT, otrzy mu je mak sy mal ną 
licz bę, 100 pkt. ran kin go wych za świa dec two doj rza ło ści) 

 kryp to lo gia i cy ber bez pie czeń stwo M jed no li te stu dia ma gi ster skie z ty tu łem 
za wo do wym ma gi stra in ży nie ra oraz stop niem ofi cer skim – pod po rucz ni ka (stu -
dia dla oso by, któ ra: po sia da oby wa tel stwo pol skie, nie jest ka ra na są dow nie, ma 
ukoń czo ne 18 lat, po sia da świa dec two doj rza ło ści, po sia da zdol ność fi zycz ną i psy -
chicz ną, któ rą orze ka ją woj sko we ko mi sje le kar skie i woj sko we pra cow nie psy cho lo -
gicz ne, uzy ska okre ślo ne w sto sow nym za rzą dze niu MON war to ści punk tów re kru -
ta cyj nych, przed mio ty uwzględ nia ne: ma te ma ty ka – max 45 pkt., fi zy ka lub 
in for ma ty ka – max 30 pkt., ję zyk an giel ski – max 20 pkt., ję zyk pol ski – max 5 pkt., 
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Ko lej ne eta py: 
spraw dzian spraw no ści fi zycz nej 
 – Kon ku ren cje, spraw dza ne pod czas spraw dzia nu spraw no ści fi zycz nej okre śla za -

rzą dze nie Mi ni stra Obro ny Na ro do wej w spra wie usta le nia wa run ków i try bu re -
kru ta cji na stu dia dla kan dy da tów na żoł nie rzy za wo do wych do uczel ni woj sko -
wych w da nym ro ku aka de mic kim. 

roz mo wa kwa li fi ka cyj na 
 – Oce nia pre dys po zy cje do peł nie nia za wo do wej służ by woj sko wej w da nym kor pu -

sie oso bo wym (gru pie oso bo wej) oraz mo ty wa cję do peł nie nia za wo do wej służ by 
woj sko wej. 

 – Do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej przy stę pu ją tyl ko kan dy da ci, któ rzy osią gnę li wy ma -
ga ną mi ni mal ną licz bę punk tów re kru ta cyj nych ze zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go 
oraz spraw dzia nu spraw no ści fi zycz nej. 

 
Szcze gó ły do ty czą ce pro ce su re kru ta cyj ne go na stu dia woj sko we znaj du ją się 
w Za rzą dze niu Mi ni stra Obro ny Na ro do wej w spra wie wa run ków i try bu re kru -
ta cji na stu dia kan dy da tów na żoł nie rzy za wo do wych do uczel ni woj sko wych, 
a tak że w sek cji DLA KANDYDATA na stro nie www AWL – www.woj sko -pol -
skie.pl/awl/stu dia -woj sko we 
 
Uwa ga: 
 – Stu den ci woj sko wi (pod cho rą żo wie) AWL w trak cie trwa nia stu diów otrzy -

mu ją bez płat ne za kwa te ro wa nie, wy ży wie nie, umun du ro wa nie, spe cja li stycz -
ne opo rzą dze nie woj sko we oraz upo sa że nie mie sięcz ne (żołd), któ re na ostat -
nim ro ku stu diów wy no si oko ło 2000 zł. Po nad to Aka de mia za pew nia 
kom plet ne wy po sa że nie w pod ręcz ni ki, opie kę le kar ską, a tak że moż li wość 
ko rzy sta nia z obiek tów spor to wo -re kre acyj nych. 

 – Ab sol went stu diów woj sko wych w AWL otrzy mu je: pierw szy sto pień ofi cer -
ski – pod po rucz ni ka, dy plom z ty tu łem za wo do wym ma gi stra, świa dec two 
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go (wg STANAG 6001) oraz in ne świa dec twa 
i upraw nie nia nie zbęd ne do wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych na stęp -
nie kie ro wa ny jest bez po śred nio do miej sca peł nie nia służ by na pierw sze sta -
no wi sko służ bo we – do wód cy plu to nu. 

 
Stu dia Cy wil ne 
 bez pie czeń stwo na ro do we III 
 in for ma ty ka I 
 in ży nie ria bez pie czeń stwa III 
 lo gi sty ka I 
 za rzą dza nie III 
 
Stu dia Woj sko we 
 do wo dze nie M 
 in for ma ty ka I 
 in ży nie ria bez pie czeń stwa I 
 lo gi sty ka I 
 za rzą dza nie I

Aka de mia Wojsk Lą do wych  
imie nia ge ne ra ła Ta de usza  
Ko ściusz ki we Wro cła wiu 
 
 

51-147 Wro cław  
ul. Czaj kow skie go 109 
 

 
Kan ce la ria: tel. 261 658 134, fax 261 658 425 
Od dział Ko or dy na cji Kształ ce nia i Szko le nia: tel. 261 658 162 
Sek cja Re kru ta cji: tel. 261 658 576, tel./fax 261 658 151 
Ofi cer pra so wy: tel. 261 658 042 
www.woj sko -pol skie.pl/awl 
www.fa ce bo ok.com/AWLWROC  
e -ma il: re kru ta cja@awl.edu.pl, re kru ta cja2@awl.edu.pl 
 
O przy ję cie na stu dia sta cjo nar ne dla kan dy da tów na żoł nie rzy za wo do -
wych w AWL mo że ubie gać się kan dy dat/ka, któ ry/a jest: 
 – oso bą nie ka ra na są dow nie, 
 – oso bą po sia da ją ca oby wa tel stwo pol skie, 
 – oso bą po sia da ją ca zdol ność fi zycz ną i psy chicz ną do za wo do wej służ by woj sko wej, 
 – oso bą w wie ku co naj mniej 18 lat, w dniu po wo ła nia do służ by kan dy dac kiej, 
 – oso bą po sia da ją ca do ku men ty upraw nia ją ce do ubie ga nia się o przy ję cie na stu -

dia, np. świa dec two doj rza ło ści. 
 
PROCES REKRUTACYJNY:  
 – Do ko naj re je stra cji elek tro nicz nej na stro nie in ter ne to wej AWL. Do stęp do sys te -

mu IRKa znaj du je się w za kład ce DLA KANDYDATA. (www. woj sko -pol skie. 
pl/awl/re je stra cja -on li ne) 

– Do starcz do Aka de mii (oso bi ście lub za po śred nic twem pocz ty): 
 – wnio sek do Rek to ra -Ko men dan ta o przy ję cie na stu dia, wraz z kwe stio na riu szem 

o po wo ła nie do służ by kan dy dac kiej (do wy dru ko wa nia po re je stra cji elek tro nicz -
nej), 

 – kse ro ko pię świa dec twa doj rza ło ści, je śli wy da ne zo sta ło przed ro kiem ubie ga nia 
się o po wo ła nie do służ by kan dy dac kiej, 

 – ży cio rys, 
 – od pis skró co ny ak tu uro dze nia (kse ro ko pia). 

 
Ter min skła da nia wy ma ga nych do ku men tów okre śla za rzą dze nie mi ni stra obro ny na -
ro do wej w spra wie usta le nia wa run ków i try bu re kru ta cji na stu dia dla kan dy da tów 
na żoł nie rzy za wo do wych do uczel ni woj sko wych w da nym ro ku aka de mic kim. 
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE: 
W dniu sta wien nic twa na eg za min kan dy da ci skła da ją: 
 – ko pię świa dec twa doj rza ło ści – ory gi nał, od pis lub kse ro ko pię po świad czo ną no ta -

rial nie – do wglą du, ce lem po świad cze nia ko pii przez uczel nię, 
 – in for ma cję o oso bie z Kra jo we go Re je stru Kar ne go lub elek tro nicz ne za świad cze -

nie z KRK w for ma cie XML wy dru ko wa ne i za pi sa ne na in for ma tycz nym no śni ku 
da nych, wy sta wio ną z da tą nie wcze śniej szą niż 30 dni przed eg za mi nem wstęp -
nym, 

 – po twier dze nie do ko na nia opła ty re kru ta cyj nej, 
 – za świad cze nie le kar skie o zdol no ści do przy stą pie nia do eg za mi nu spraw no ścio -

we go wy da ne nie wcze śniej niż 14 dni przed ter mi nem eg za mi nu wstęp ne go, 
 – in ne po twier dze nia kwa li fi ka cji i umie jęt no ści. 
Na stęp nie: 
 – test zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go (je że li nie był przed mio tem eg za mi nu ma tu -

ral ne go): Po ziom B1 z ele men ta mi B2. 
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Szkoła Podoficerska  
Sił Powietrznych w Dęblinie 
 
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5 
tel. 261 519 778 
fax: 261 518 132 
spsp.wp.mil.pl 
e-mail: spspdeblin@ron.mil.pl 
 
 

Szkoła Podoficerska  
Wojsk Lądowych  
w Poznaniu 
 
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90 
tel. 261 575 070 
fax 261 575 244 
spwl.wp.mil.pl 
e-mail: spwl@ron.mil.pl 
 

 
Szkoła Podoficerska  
Marynarki Wojennej w Ustce 
 
76-271 Ustka, Lędowo 1N 
tel./fax 261 231 240 
spmw.wp.mil.pl 
e-mail: spmw@ron.mil.pl 
 
 

Szkoły 
podoficerskie
Od 1 stycz nia 2011 r. w Si łach Zbroj nych RP funk cjo nu ją trzy szko ły pod ofi cer skie: Szko ła Pod ofi cer ska Wojsk Lą do wych 
w Po zna niu, Szko ła Pod ofi cer ska Sił Po wietrz nych w Dę bli nie, Szko ła Pod ofi cer ska Ma ry nar ki Wo jen nej w Ust ce.  

Szko ły pod ofi cer skie szko lą:  
– sze re go wych za wo do wych na pierw szy sto pień pod ofi cer ski / kan dy da ci z woj ska 
– pod ofi ce rów za wo do wych na kur sach kwa li fi ka cyj nych / kan dy da ci z woj ska 
– żoł nie rzy służ by przy go to waw czej do Na ro do wych Sił Re zer wo wych na po trze by kor pu su pod ofi cer skie go / kan dy da ci ze śro do wi ska cy wil ne go 
– żoł nie rzy re zer wy – na po trze by kor pu su pod ofi cer skie go / kan dy da ci – żoł nie rze re zer wy 
– kan dy da tów na pod ofi ce rów w gru pie oso bo wej or kiestr woj sko wych i ze spo łów es tra do wych / żoł nie rze i kan dy da ci ze śro do wi ska cy wil ne go 
– kan dy da tów na pod ofi ce rów na po trze by wojsk obro ny te ry to rial nej 

ZNAJDŹ  
NAJLEPSZE  

STUDIA!
Największy 

PORTAL 
Maturzystów

#Ranking szkół W
yższych 2020

#Ranking Uczelni Akademickich

#Wyszukiwarka i porównywarka studiów

#Ranking Niepublicz
nych

 Uczelni M
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rsk
ich

#Ranking PWSZ

#Aktualności edukacyjne#71 Rankingi Kierunków Studiów
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https://www.stypendiadladziewczyn.pl
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Wyż sza Szko ła Po li cji w Szczyt nie 
 

12-100 Szczyt no 
ul. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go 111 tel. 47 733 59 00, 
fax 47 733 54 83 
www.fa ce bo ok.com/wspolsz czyt no 
www.wspol.edu.pl 
e -ma il: wspol@wspol.edu.pl 

 
Uwa ga: 
– przy ję cie na stu dia do WSPol oso by cy wil nej nie jest jed no znacz ne z przy ję -

ciem jej do służ by w Po li cji, 
– re je stra cja kan dy da tów na stu dia jest pro wa dzo na w sys te mie In ter ne to wej 

Re je stra cji Kan dy da tów. 
 
Wy dział Bez pie czeń stwa i Na uk Praw nych 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no -

wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: geo gra fia, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS) 
 kry mi no lo gia III, InIIn (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 

przed miot spo śród: fi zy ka, hi sto ria, ma te ma ty ka, WOS, bio lo gia) 
 na uka o Po li cji I (po zy tyw nie za koń czo na pro ce du ra do bo ru do służ by w Po li -

cji; ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den przed miot spo śród: hi sto ria, 
geo gra fia, ma te ma ty ka, WOS, fi zy ka, che mia, bio lo gia) 

 
 
Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej 
 

01-629 War sza wa, ul. Sło wac kie go 52/54 
tel. 22 561 79 92 
www.sgsp.edu.pl 
 

In ter ne to wa Re kru ta cja Kan dy da tów 
www.sgsp.edu.pl/re kru ta cja/IRK 
e -ma il: re kru ta cja@sgsp.edu.pl 
  
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III, InIIn stu dia li cen cjac kie, 3-let nie, 

cy wil ne (1. ma te ma ty ka, 2. ję zyk ob cy, 3. WOS, al bo geo gra fia, al bo hi sto ria, 
al bo in for ma ty ka) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa III stu dia in ży nier skie, 4-let nie, dla stra ża -
ków w służ bie kan dy dac kiej (test spraw no ści fi zycz nej oraz spraw dzian z pły -
wa nia; kon kurs świa dectw: 1. ma te ma ty ka, 2. ję zyk ob cy no wo żyt ny, 3. fi zy ka, 
al bo che mia, al bo bio lo gia, al bo in for ma ty ka; wy ma ga nia wstęp ne: po sia da nie 
oby wa tel stwa pol skie go, po sia da nie co naj mniej śred nie go wy kształ ce nie lub śred -
nie go bran żo we go, nie ka ral ność za prze stęp stwo lub za prze stęp stwo skar bo we, 
ko rzy sta nie z peł ni praw pu blicz nych, nie prze kro cze nie 25. ro ku ży cia /za war -
tość gra nicz ną wie ku przyj mu je się rok ka len da rzo wy, w któ rym oso ba ubie ga ją -

Wy bór Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie, Szko ły Głów nej Stra ży Po żar ni czej w War sza wie lub Szkoły Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie to gwa ran cja nie tyl ko cie ka wej na uki, ale tak że nie zwy kle waż nej spo łecz nie 
pra cy, któ ra słusz nie na zy wa na jest służ bą.

uczelnie MSWiA i MS

ca się o przy ję cie do służ by kan dy dac kiej w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej koń czy 25. 
rok ży cia, tj. uro dzo na w ro ku 1997 lub młod sza/, zło że nie zo bo wią za nia do peł -
nie nia służ by w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej po ukoń cze niu na uki przy czym 
z uwa gi na prze pis art. 112 ust. 1 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 ro ku o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej /Dz. U. z 2020 r. 1123, z późn. zm./, w dniu zło że nia 
zo bo wią za nia do peł nie nia służ by po ukoń cze niu na uki, peł no let ność /ukoń czo -
ne 18 lat/, po sia da nie od po wied niej zdol no ści fi zycz nej i psy chicz nej) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa InIIn stu dia in ży nier skie, 4-let nie, dla stra -
ża ków w służ bie sta łej (przyj mo wa ne są wy łącz nie oso by po sia da ją ce: 1. świa -
dec two doj rza ło ści /ma te ma ty ka, ję zyk ob cy oraz in for ma ty ki, al bo bio lo gii, al bo 
fi zy ki, al bo che mii, al bo WOS/, 2. świa dec two ukoń cze nia Szko ły Aspi ran tów Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, al bo Cen tral nej Szko ły Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, al -
bo Szko ły Cho rą żych Po żar nic twa lub za świad cze nia o ukoń cze niu kwa li fi ka cyj -
nych kur sów za wo do wych z za kre su kwa li fi ka cji Z. 22 i Z. 23 lub M. 21 i M. 22 
pro wa dzo nych przez Szko łę Aspi ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, al bo Cen -
tral ną Szko łę Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, 3. dy plom po twier dza ją cy kwa li fi ka cje 
w za wo dzie tech nik po żar nic twa) 

 in ży nie ria bez pie czeń stwa IIIn, InIIn stu dia  in ży nier skie, 4-let -
nie, cy wil ne (1. ma te ma ty ka, 2. ję zyk ob cy, 3. in for ma ty ka, al bo bio lo gia, al bo 
fi zy ka, al bo che mia, al bo WOS) 

 
Szkoła Wyższa Wymiaru 
Sprawiedliwości 
 
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50 
tel. 22 602 44 14 
www.swws.edu.pl 
www.facebook.com/swws.edu 
e-mail: sekretariat@swws.edu.pl 
 
Kampus mundurowy  
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195 
+48 62 766 95 10 
e-mail: sekretariat.kalisz@swws.edu.pl 
 
uwa ga: pre zen to wa na ofer ta stu diów i za sa dy przy jęć do ty czą ro ku aka de mic -
kie go 2021-2022. 
uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce re kru ta cji na rok aka de mic ki 2022-
2023 bę dą do stęp ne bez po śred nio na uczel ni.  
 
 pe ni ten cja ry sty ka I – stu dia dla kan dy da tów na funk cjo na riu szy Służ by Wię -

zien nej w służ bie kan dy dac kiej (szcze gó ło we in for ma cje bez po śred nio na uczel ni) 
 pe ni ten cja ry sty ka In – stu dia dla osób cy wil nych oraz funk cjo na riu szy chcą -

cych kon ty nu ować swo ją edu ka cję (wa run kiem przy ję cia na stu dia jest zło że nie 
w ter mi nie wy ma ga nych do ku men tów oraz za war cie z Uczel nią umo wy o kształ -

Szko ły wy ższe pod le głe Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz nych i Administracji (WSPol i SGSP) oraz Ministerstwu Sprawiedliwości (SWWS) są uczel nia mi pu blicz ny mi 
po wo ła ny mi w ce lu kształ ce nia słu żb pań stwo wych. Daw niej po strze ga ne ja ko wy bit nie „mę skie” szko ły tej gru py co raz chęt niej wy bie ra ją ko bie ty. 
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ce nie; kan dy da ci przyj mo wa ni są w ra mach usta lo ne go li mi tu miejsc; kan dy da ci 
bę dą cy funk cjo na riu sza mi lub pra cow ni ka mi Służ by Wię zien nej kwa li fi ko wa ni są 
po za ko lej no ścią; przy ję cie na stu dia na stę pu je w dro dze wpi su na li stę słu cha czy) 

 pra wo M – pro fil prak tycz ny (ję zyk pol ski, ję zyk ob cy no wo żyt ny oraz je den 
przed miot spo śród: geo gra fia, lub hi sto ria, lub WOS, lub ma te ma ty ka, lub fi zy -
ka, lub che mia, lub bio lo gia; uwa ga: wyż sza wa ga dla po zio mu roz sze rzo ne go i dla 
przed mio tu do wy bo ru) 

 
 

Cen tral na Szko ła Pań stwo wej 
Stra ży Po żar nej w Czę sto cho wie 
 
42-200 Czę sto cho wa, ul. Sa bi now ska 62 
tel. 34 378 53 30, fax 34 378 53 32 
www.cspsp.pl 
e -ma il: csp spcz@cspsp.pl 
 

Szko ła Aspi ran tów Pań stwo wej 
Stra ży Po żar nej w Kra ko wie 
 
31-951 Kra ków, os. Zgo dy 18 
tel. 12 646 01 00, fax 12 646 01 99 
www.sapsp.pl 
e -ma il: szko la@sapsp.pl 
 

Szko ła Aspi ran tów Pań stwo wej 
Stra ży Po żar nej w Po zna niu 
 
61-459 Po znań, ul. Cze cho sło wac ka 27 
tel. 61 835 58 00, fax 61 830 11 91 
www.sapsp.edu.pl 
e -ma il: szko la@sapsp.edu.pl  

Dziewczyny
na politechniki!

7 kwietnia 2022

www.w.w dziewczynynapolitechniki.pl

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
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 BIAŁYSTOK 
 
Nie pań stwo wa Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na  
w Bia łym sto ku 
15-703 Bia ły stok, al. Ja na Paw ła II 91 
Nu mer uczelni w ewidencji – 83 
 
Wyż sza Szko ła Eko no micz na  
w Bia łym sto ku 
15-703 Bia ły stok, ul. Zwy cię stwa 14/3 
Nu mer uczelni w ewidencji – 77 
 
Wyż sza Szko ła Fi nan sów i Za rzą dza nia  
w Bia łym sto ku 
15-472 Bia ły stok, ul. Cie pła 40 
Nu mer uczelni w ewidencji – 23 
 
Wyż sza Szko ła Me dycz na z sie dzi bą w Bia łym sto ku 
15-875 Bia ły stok, ul. Kra kow ska 9 
Nu mer uczelni w ewidencji – 266 
 
Wyż sza Szko ła Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Tu ry sty ki w Bia łym sto ku 
15-213 Bia ły stok, ul. Mic kie wi cza 49 
Nu mer uczelni w ewidencji – 211 
 

 BIELSKO-BIAŁA 
 
Biel ska Wyż sza Szko ła 
im. Jó ze fa Tysz kie wi cza w Biel sku -Bia łej 
43-300 Biel sko -Bia ła, ul. Nad brzeż na 12 
Nu mer uczelni w ewidencji – 93 

 
Wyż sza Szko ła Ad mi ni stra cji w Biel sku -Bia łej 
43-300 Biel sko -Bia ła, pl. M. Lu tra 7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 119 
 
Wyż sza Szko ła Eko no micz no -Hu ma ni stycz na  
w Biel sku -Bia łej 
43-300 Biel sko -Bia ła, ul. Si kor skie go 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 126 
 
Wyż sza Szko ła Fi nan sów i Pra wa w Biel sku -Bia łej 
43-382 Biel sko -Bia ła, ul. Tań skie go 5 
Nu mer uczelni w ewidencji – 67 
 
Wyż sza Szko ła In for ma ty ki i Za rzą dza nia  
w Biel sku -Bia łej 
43-300 Biel sko -Bia ła, ul. Le gio nów 81 
Nu mer uczelni w ewidencji – 98 
 

 BRZEG 
 
Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz no -Eko no micz na w Brze gu 
49-300 Brzeg, ul. Pia stow ska 14 
Nu mer uczelni w ewidencji – 217 
 

 BYDGOSZCZ 
 
Byd go ska Szko ła Wyż sza 
 
85-059 Byd goszcz, ul. Unii Lu bel skiej 4 C 
Biu ro Re kru ta cji 
tel. 52 584 10 01, kom. 697 272 000 
www.bsw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@bsw.edu.pl 
Utwo rzo na we wrze śniu 2004 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 307 
Rek tor: prof. BSW dr Wło dzi mierz Ma jew ski 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja I 
 bez pie czeń stwo na ro do we III 
 bu dow nic two III – stu dia in ży nier skie 
 die te ty ka III 
 fi zjo te ra pia M  
 ko sme to lo gia III 
 lo gi sty ka III – stu dia in ży nier skie 
 mar ke ting cy fro wy I 
 pie lę gniar stwo III 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III  

– stu dia in ży nier skie 
 zdro wie pu blicz ne III 
 

uczelnie  
NIEPUBLICZNE

System skrótów i oznaczeń:  
I – studia li cen cjac kie lub in ży nier skie I stop nia  
Ia – studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia prowadzone w języku 

angielskim 
III – studia licencjackie lub inżynierskie I stopnia (z możliwością 

kontynuowania nauki na danym kierunku w tej samej uczelni 
na studiach II stopnia) 

M – stu dia jed no li te ma gi ster skie 
 
Uwaga:  
– przygotowany tu wykaz uczelni przygotowany został na podstawie 

Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (stan na 27 lipca 
2021 r.), informacji od uczelni oraz ich stron internetowych 

– studia mogą być prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak 
i niestacjonarnym.
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Ku jaw sko -Po mor ska Szko ła Wyż sza 
w Byd gosz czy 
 
85-023 Byd goszcz, ul. To ruń ska 55-57 
Biu ro Re kru ta cji 
tel. 500 149 149, 52 322 03 22 
www.kpsw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@kpsw.edu.pl 
Utwo rzo na w grud niu 2000 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 190 
Rek tor: prof. KPSW, dr He le na Cza kow ska 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja III 
 bu dow nic two III – stu dia in ży nier skie 
 eko no mia III 
 fi lo lo gia I – spe cjal no ści:  

  fi lo lo gia an giel ska 
  fi lo lo gia ger mań ska  
  fi lo lo gia ro syj ska 
  fi lo lo gia hisz pań ska 

 fi nan se i ra chun ko wość I 
 geo de zja i kar to gra fia I – stu dia in ży nier skie  
 in for ma ty ka I – stu dia in ży nier skie 
 pe da go gi ka III 
 pie lę gniar stwo III 
 pra ca so cjal na I 
 pra wo M 
 
Wyż sza Szko ła Go spo dar ki w Byd gosz czy 
85-229 Byd goszcz, ul. Gar ba ry 2 
Nu mer uczelni w ewidencji – 309 
  
Wyż sza Szko ła Na uk o Zdro wiu w Byd gosz czy 
85-067 Byd goszcz, ul. Ja giel loń ska 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 331 
 

 CHEŁM 
 
Wyż sza Szko ła Sto sun ków Mię dzy na ro do wych  
i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej w Cheł mie 
22-100 Chełm, ul. Hru bie szow ska 102 
Nu mer uczelni w ewidencji– 300 
 

 CHOJNICE 
 
Po wszech na Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz na  
„Po me ra nia” w Choj ni cach 
89-620 Choj ni ce, ul. Świę to peł ka 10 
Nu mer uczelni w ewidencji – 296 
 

 CHORZÓW 
 
Gór no ślą ska Wyż sza Szko ła Przed się bior czo ści  
im. Ka ro la Go du li w Cho rzo wie 
41-506 Cho rzów, ul. Ra cła wic ka 23 
Nu mer uczelni w ewidencji – 163 
 

 CZĘSTOCHOWA 
 
Aka de mia Po lo nij na w Czę sto cho wie 
42-200 Czę sto cho wa, ul. Pu ła skie go 4/6 
Nu mer uczelni w ewidencji – 8 
 
Wyż sza Szko ła Lin gwi stycz na w Czę sto cho wie 
42-200 Czę sto cho wa, ul. Nad rzecz na 7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 104 
 
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia w Czę sto cho wie 
42-200 Czę sto cho wa, ul. 1 Ma ja 40 
Nu mer uczelni w ewidencji – 76 
 

 DĄBROWA GÓRNICZA 

 Aka de mia WSB   
w Dą bro wie Gór ni czej 
 
41-300 Dą bro wa Gór ni cza, ul. Cie pla ka 1 c 
tel. 32 295 93 00 
Re kru ta cja 
tel. 32 295 93 10 
fa ce bo ok.com/wsb.dg 
instagram.com/akademia.wsb  
tiktok.com/@akademia.wsb 
www.wsb.edu.pl 
http://re kru ta cja.wsb.edu.pl 
e -ma il: in fo@wsb.edu.pl 
Utwo rzo na w sierp niu 1995 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 66 
Rek tor: dr hab. Zdzi sła wa Dac ko -Pi kie wicz, prof. AWSB 
 
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu i ja ko ści 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 3 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o bez pie czeń stwie 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu i ja ko ści 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie pe da go gi ka 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja I 
 bez pie czeń stwo na ro do we III 
 eko no mia I 
 fi lo lo gia an giel ska I  
 fi lo lo gia an giel ska I – od podstaw 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 fi zjo te ra pia M  
 in for ma ty ka III 
 ko sme to lo gia I 
 lo gi sty ka III 
 pe da go gi ka III 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M 
 ra tow nic two me dycz ne I  
 so cjo lo gia I 
 sto sun ki mię dzy na ro do we I 
 trans port III 
 za rzą dza nie III 
 



Stu dia w j. an giel skim  
 Digital Marketing and Sales Management Ia 
 Game and Interactive Graphic Design Ia 
 International Business, Trade & Marketing Ia 
 International Tourism Ia 
 Mobile and Cloud Computing Ia 
 Security and Continuity of IT Ia 
 Data scientist 
 International business 
 International human resources management 
 Project management 
 
Wy dział Za miej sco wy w Cie szy nie 
43-400 Cie szyn, ul. Frysz tac ka 44 
tel. 33 852 30 94 
e -ma il: cie szyn@wsb.edu.pl 
 
kie run ki: 
 bez pie czeń stwo na ro do we III 
 in for ma ty ka I 
 stu dia me ne dżer skie I 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III 
 
Wy dział Za miej sco wy w Kra ko wie 
31-450 Kra ków, ul. Uła nów 3 
tel. 885 588 800 
e -ma il: kra kow@wsb.edu.pl 
 
kie run ki: 
 bez pie czeń stwo na ro do we I 
 in ży nie ria za rzą dza nia I 
 zarządzanie i inżynieria produkcji I 
 za rzą dza nie IaIIa – studia w j.angielskim 
 
Wy dział Za miej sco wy w Ol ku szu 
32-300 Ol kusz, ul. Po lna 8 
tel. 887 755 200 
tel. 725 777 999 
e -ma il: ol kusz@wsb.edu.pl 
 
kie run ki: 
 in ży nie ria za rzą dza nia I 
 za rzą dza nie I 
 
Wy dział Za miej sco wy w Żyw cu 
34-300 Ży wiec, ul. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej 3 
tel. 725 558 880 
e -ma il: zy wiec@wsb.edu.pl 
kie run ki: 
 in ży nie ria za rzą dza nia I 
 za rzą dza nie III 
 
 
Wyż sza Szko ła Pla no wa nia Stra te gicz ne go  
w Dą bro wie Gór ni czej 
41-303 Dą bro wa Gór ni cza, ul. Ko ściel na 6 
Nu mer uczelni w ewidencji – 287 
 

 ELBLĄG 
 
El blą ska Uczel nia Hu ma ni stycz no -Eko no micz na 
82-300 El bląg, ul. Lot ni cza 2 
Nu mer uczelni w ewidencji – 290 
 

 GDAŃSK 
 
Ate neum – Szko ła Wyż sza w Gdań sku 
80-802 Gdańsk, ul. 3 Ma ja 25A 
Nu mer uczelni w ewidencji – 297 
 
Gdań ska Szko ła Wyż sza z sie dzi bą w Gdań sku 
80-875 Gdańsk, ul. Bi sku pia 24 B 
Nu mer uczelni w ewidencji – 244 
 
Gdań ska Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz na 
80-208 Gdańsk, ul. Ko per ni ka 16 
Nu mer uczelni w ewidencji – 248 
 

Pol sko -Ja poń ska Aka de mia  
Tech nik Kom pu te ro wych 
Wy dzia ły Za miej sco we  
w Gdań sku 
 
80-045 Gdańsk, ul. Brze gi 55 
tel. 58 683 59 75 
www.gdansk.pja.edu.pl 
e -ma il: gdansk@pja.edu.pl 
 
Wy dział In for ma ty ki 
kie ru nek: 
 in for ma ty ka I – studia inżynierskie 
 
Wy dział Sztu ki No wych Me diów 
kie ru nek: 
 gra fi ka I 
 

Wyż sza Szko ła Ban ko wa  
w Gdań sku 
 
80-266 Gdańsk, al. Grun waldz ka 238A  
Biu ro Re kru ta cji 
tel. 58 350 16 26 
e -ma il: re krut@wsb.gda.pl  
www.wsb.pl/gdansk 
Nu mer uczelni w ewidencji – 314 
Utwo rzo na w lu tym 2005 r. 
Rek tor: dr hab. Jan Wi śniew ski, prof. WSB 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu  
i ja ko ści 
 
kie run ki:  
 ad mi ni stra cja I 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III 
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 die te ty ka I 
 fi lo lo gia I – spe cjal no ści: 
  ame ry ka ni sty ka 
  fi lo lo gia an giel ska z j. hisz pań skim 
  fi lo lo gia an giel ska z j. nor we skim 
  fi lo lo gia an giel ska z j. szwedz kim 
  ję zyk an giel ski w biz ne sie 
  ka na dy sty ka 
  tłu ma cze nia – j. an giel ski 
 fi nan se i ra chun ko wość III 
 in for ma ty ka III 
 in ży nie ria za rzą dza nia I 
 ko sme to lo gia I  
 lo gi sty ka III 
 mul ti me dia i gra fi ka kom pu te ro wa I  
 pe da go gi ka III 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M 
 pra wo w biz ne sie I 
 pra wo M 
 psy cho lo gia M 
 psy cho lo gia w biz ne sie I 
 sto sun ki mię dzy na ro do we I 
 tu ry sty ka i re kre acja III 
  za rzą dza nie III 
 
 
Wyż sza Szko ła Spo łecz no -Eko no micz na w Gdań sku 
80-850 Gdańsk, ul. Raj ska 6 
Nu mer uczelni w ewidencji – 192 
 
Wyż sza Szko ła Tu ry sty ki i Ho te lar stwa w Gdań sku 
80-239 Gdańsk, ul. Mi szew skie go 12/13 
Nu mer uczelni w ewidencji – 88 
 

Wyż sza Szko ła Zdro wia  
w Gdań sku 
 
80-335 Gdańsk, ul. Pel pliń ska 7 
Biu ro ds. Pro mo cji i Re kru ta cji 
tel. 58 769 08 00/ 02/ 03/ 04 
www.wsz.pl  
Fa ce bo ok/wy zsza. szko la. zdro wia 
In sta gram/wszwg dan sku 
e -ma il: re kru ta cja@wsz.pl 
Nu mer uczelni w ewidencji – 164 
Utwo rzo na w lip cu 1999 r. 
Rek tor: dr n. med. Ma rze na Pod gór ska 
  
kie run ki: 
 die te ty ka III 
 ko sme to lo gia III 
 fi zjo te ra pia M 
 
Stu dia w j. an giel skim  
 Co sme to lo gy Ia 
 Die te tics Ia 
 Phy sio the ra py Ma 
 

 GDYNIA 
 
Wyż sza Szko ła Ad mi ni stra cji i Biz ne su  
im. Eu ge niu sza Kwiat kow skie go w Gdy ni 
81-303 Gdy nia, ul. Kie lec ka 7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 38 
 
Wyż sza Szko ła Ko mu ni ka cji Spo łecz nej w Gdy ni 
81-365 Gdy nia, ul. Ar mii Kra jo wej 46 
Nu mer uczelni w ewidencji – 282 
 

 GNIEZNO 
 
Gnieź nień ska Szko ła Wyż sza Mi le nium  
z sie dzi bą w Gnieź nie 
62-200 Gnie zno, ul. Oku lic kie go 3A 
Nu mer uczelni w ewidencji– 260 
 

 GORZÓW WIELKOPOLSKI 
 
Wyż sza Szko ła Biz ne su w Go rzo wie Wiel ko pol skim 
66-400 Go rzów Wlkp., ul. Wal cza ka 25 
Nu mer w re je strze MNiSW – 128 
 
Wyż sza Szko ła Za wo do wa w Go rzo wie Wiel ko pol skim 
66-400 Go rzów Wiel ko pol ski, ul. Że rom skie go 22 
Nu mer w re je strze MNiSW – 268 
 

 GRUDZIĄDZ 
 
Wyż sza Szko ła De mo kra cji  
im. ks. Je rze go Po pie łusz ki w Gru dzią dzu 
86-300 Gru dziądz, ul. Le gio nów 57A 
Nu mer uczelni w ewidencji – 368 
 

INOWROCŁAW 
 
Wyż sza Szko ła Przed się bior czo ści  
im. Księ cia Ka zi mie rza Ku jaw skie go z sie dzi bą w Ino wro cła wiu 
ul. St. Kieł ba sie wi cza 7, 88-100 Ino wro cław 
Nu mer uczelni w ewidencji – 354 
 

 JASŁO 
 
Pod kar pac ka Szko ła Wyż sza im. bł. ks. Wła dy sła wa Fin dy sza w Ja śle 
38-200 Ja sło, ul. Na Ko tli nę 8 
Nu mer uczelni w ewidencji – 213 
 

 JÓZEFÓW 
 
Wyż sza Szko ła Go spo dar ki Eu ro re gio nal nej  
im. Al ci de De Ga spe ri w Jó ze fo wie 
05-410 Jó ze fów, ul. Sien kie wi cza 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 257 
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 KATOWICE 
 

Gór no ślą ska Wyż sza Szko ła  
Han dlo wa im. Woj cie cha Kor fan te go  
w Ka to wi cach 
 
40-659 Ka to wi ce -Pio tro wi ce 
ul. Har ce rzy Wrze śnia 3 
Re kru ta cja: 
tel. 32 35 70 600 
www.gwsh.pl 
e -ma il: re kru ta cja@gwsh.pl 
Utwo rzo na w czerw cu 1994 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 36 
Rek tor: dr hab. Krzysz tof Sza flar ski, prof. GWSH 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu i ja ko ści 
 
kie run ki:  
 ad mi ni stra cja III 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 fi zjo te ra pia M 
 in for ma ty ka I – stu dia in ży nier skie 
 ko sme to lo gia III 
 lo gi sty ka III – stu dia in ży nier skie 
 pe da go gi ka I 
 pie lę gniar stwo III 
 pra wo M 
 psy cho lo gia M 
 tu ry sty ka i re kre acja III 
 za rzą dza nie III 
 
Wy dział Za miej sco wy w Żo rach 
44-240 Żo ry, ul. Księ cia Lesz ka 3 
tel. 32 434 60 47 
e -ma il: dzie ka nat.zo ry@gwsh.pl 
 
kie run ki:  
 ad mi ni stra cja III 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 za rzą dza nie I 
 
Wy dział Za miej sco wy w Wied niu 
1 Volks hoch schu le Fa vo ri ten 
Ar tha ber platz 18, 10 Bez irk, 1100 Wien 
tel. 32 35 70 542, +48 607 107 490  
e -ma il: wie den -ka to wi ce@gwsh.pl 
 
kie ru nek:  
 sto sun ki mię dzy na ro do we I 
 
Cen trum Na uko wo -Dy dak tycz ne  
w Ru dzie Ślą skiej 
41-707 Ru da Ślą ska, ul. Ks. L. Tun kla 147a/1 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja I→II 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 pra wo M 
 psy cho lo gia M 

 
Ślą ska Wyż sza Szko ła Me dycz na w Ka to wi cach 
40-085 Ka to wi ce, ul. Mic kie wi cza 29 
Nu mer uczelni w ewidencji – 348 
 
Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach 
40-555 Ka to wi ce, ul. Rol na 43 
Nu mer uczelni w ewidencji – 286 
 
Wyż sza Szko ła Tech no lo gii In for ma tycz nych w Ka to wi cach 
40-085 Ka to wi ce, ul. Mic kie wi cza 29 
Nu mer uczelni w ewidencji – 288 
 
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia Ochro ną Pra cy w Ka to wi cach 
40-007 Ka to wi ce, ul. Ban ko wa 8 
Nu mer uczelni w ewidencji – 233 
 

 KIELCE 
 
Sta ro pol ska Szko ła Wyż sza w Kiel cach 
25-666 Kiel ce, ul. Po nu re go Piw ni ka 49 
Nu mer uczelni w ewidencji – 199 
 
Świę to krzy ska Szko ła Wyż sza w Kiel cach 
25-709 Kiel ce, ul. Miel czar skie go 51 
Nu mer uczelni w ewidencji – 272 
 
Wszech ni ca Świę to krzy ska w Kiel cach 
25-435 Kiel ce, ul. E. Orzesz ko wej 15 
Nu mer uczelni w ewidencji – 44 
 
Wyż sza Szko ła Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w Kiel cach 
25-410 Kiel ce, ul. Staf fa 7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 157 
 
Wyż sza Szko ła Eko no mii, Pra wa i Na uk Me dycz nych  
im. prof. Edwar da Li piń skie go w Kiel cach 
25-734 Kiel ce, ul. Ja giel loń ska 109 A 
Nu mer uczelni w ewidencji – 132 
 
Wyż sza Szko ła Tech nik Kom pu te ro wych  
i Te le ko mu ni ka cji w Kiel cach 
25-553 Kiel ce, ul. To po row skie go 98 
Nu mer uczelni w ewidencji – 249 
 

 KŁODZKO 
 
Wyż sza Szko ła Me dycz na w Kłodz ku 
57-300 Kłodz ko, ul. Okrzei 8 
Nu mer uczelni w ewidencji – 378 
 

 KONIN 
 

Wyż sza Szko ła Kadr Me ne dżer skich 
62-500 Ko nin, ul. Za gó row ska 3a 
Nu mer uczelni w ewidencji – 344 
 
Wyż sza Szko ła Pe da go gicz no -Tech nicz na w Ko ni nie 
62-510 Ko nin, ul. Po wstań ców Wlkp. 16 
Nu mer uczelni w ewidencji – 343 
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 KOSZALIN 
 
Ko sza liń ska Wyż sza Szko ła Na uk Hu ma ni stycz nych w Ko sza li nie 
75-333 Ko sza lin, ul. Ba ta lio nów Chłop skich 79 
Nu mer uczelni w ewidencji – 324 
 

 KRAKÓW 
 

Kra kow ska Aka de mia  
im. An drze ja Fry cza  
Mo drzew skie go w Kra ko wie 
 
30-705 Kra ków,  
ul. Gu sta wa Her lin ga -Gru dziń skie go 1 
Dział Re kru ta cji 
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04 
www.ka.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@afm.edu.pl 
Utwo rzo na w stycz niu 2000 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 242 
Rek tor: prof. KAAFM dr Kle mens Bu dzow ski 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 3 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o bez pie czeń stwie 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni stra cji 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 
 
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 
  
kie run ki:  
 ad mi ni stra cja III 
 ak tor stwo M 
 ar chi tek tu ra III 
 bez pie czeń stwo na ro do we III 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I 
 die te ty ka I 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I 
 fi lo lo gia I – fi lo lo gia an giel ska 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 fi zjo te ra pia M 
 in for ma ty ka i eko no me tria I 
 kie ru nek le kar ski M, Ma 
 ko sme to lo gia III 
 kry mi no lo gia i re so cja li za cja III 
 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej I 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M 
 pe da go gi ka sto so wa na I 
 pie lę gniar stwo III 
 pra wo M 
 psy cho lo gia M 
 ra tow nic two me dycz ne I 
 sto sun ki mię dzy na ro do we III 
 tu ry sty ka i re kre acja I 
 za rzą dza nie III 
 

Stu dia w j. an giel skim: 
 In ter na tio nal Bu si ness IaIIa 
 In ter na tio nal Re la tions and Cul tu ral Di plo ma cy IaIIa 
 In ter na tio nal To urism IaIIa 
 Ma na ge ment Ia  
 Me di cal Pro gram me Ma 
 
 
Kra kow ska Wyż sza Szko ła Pro mo cji Zdro wia  
w Kra ko wie  
31-158 Kra ków, ul. Kro wo der ska 73 
Nu mer uczelni w ewidencji – 245 
 
Wyż sza Szko ła Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go  
i In dy wi du al ne go „Ape iron” w Kra ko wie 
31-123 Kra ków, ul. Krup ni cza 3 
Nu mer uczelni w ewidencji – 326 
 
Wyż sza Szko ła Eko no mii i In for ma ty ki  
w Kra ko wie 
31-150 Kra ków, ul. Św. Fi li pa 17 
Nu mer uczelni w ewidencji – 177 
 

Wyż sza Szko ła Eu ro pej ska  
im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra w Kra ko wie 
 
31-864 Kra ków, al. Ja na Paw ła II 39a 
tel. 12 683 24 04 (07), 603 503 644 
www.wse.kra kow.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wse.kra kow.pl 
Utwo rzo na w lu tym 2003 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 262 
Rek tor: dr hab. An na Sie wier ska -Chmaj 
 
kie run ki: 
 gra fi ka re kla mo wa i mul ti me dia I 
 psy cho lo gia I 
 skan dy na wi sty ka  

– stu dia fi lo lo gicz no -biz ne so we I 
 lin gwi sty ka dla biz ne su I 
 Ga me De sign I 
 za rzą dza nie stra te gicz ne I 
 
Stu dia w j. an giel skim: 
 Bu si ness Lin gu istics Ia 
 Ga me De sign Ia 
 Stra te gic Ma na ge ment Ia 
 
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia i Ban ko wo ści  
w Kra ko wie 
30-079 Kra ków, al. Ki jow ska 14 
Nu mer uczelni w ewidencji – 55 
 

 KUTNO 
 
Wyż sza Szko ła Go spo dar ki Kra jo wej w Kut nie 
99-300 Kut no, ul. Le le we la 7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 323 
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 KWIDZYN 
 

Po wi ślań ska Szko ła Wyż sza 
w Kwi dzy nie 
 
82-500 Kwi dzyn, ul. 11 Li sto pa da 29 
Re kru ta cja:  
tel. 55 615 13 73 
In for ma cja:  
tel. 660 758 017 
www.po wi slan ska.edu.pl  
psw. kwi dzyn. edu. pl 
e -ma il: re kru ta cja@psw.kwi dzyn.edu.pl 
Utwo rzo na we wrze śniu 1999 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 166 
Rek tor: prof. dr hab. Kry sty na Strza ła 
 
kie run ki: 
Wy dział Na uk Eko no micz no -Spo łecz nych 
 eko no mia I→II 
 
Wy dział Na uk o Zdro wiu 
 die te ty ka I 
 ko sme to lo gia I 
 pie lę gniar stwo I→II 
 po łoż nic two I 
 ra tow nic two me dycz ne I 
 
Fi lia w Gdań sku 
80-890 Gdańsk, ul. He we liu sza 11 
tel. 539 698 884, 606 315 785 
e -ma il: re kru ta cja_psw_gdansk@po wi slan ska.edu.pl 
 
kie ru nek: 
 pie lę gniar stwo I→II 
 

 LEGNICA 
 
Wyż sza Szko ła Me dycz na w Le gni cy z sie dzi bą  
w Le gni cy 
59-220 Le gni ca, ul. Po wstań ców Ślą skich 3 
Nu mer uczelni w ewidencji – 298 
 

 LESZNO 
 
Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz na  
im. Kró la St. Lesz czyń skie go w Lesz nie 
64-100 Lesz no, ul. Kró lo wej Ja dwi gi 10 
Nu mer uczelni w ewidencji – 327 
 

 LUBLIN 
 

Wyż sza Szko ła  
Eko no mii i In no wa cji w Lu bli nie 
 
20-209 Lu blin, ul. Pro jek to wa 4 
Biu ro Ob słu gi Stu den ta/Re kru ta cja 
tel. 81 749 17 77 
www.wsei.lu blin.pl 
e -ma il: bos@wsei.lu blin.pl 
e -ma il rekr.: re kru ta cja@wsei.lu blin.pl 
Utwo rzo na w paź dzier ni ku 2000 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 196 
Rek tor: prof. WSEI dr hab. Mi ro sław J. Ja rosz 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja III 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I 
 eko no mia III 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 in for ma ty ka III 
 lo gi sty ka I 
 me cha tro ni ka I 
 pe da go gi ka III 
 pe da go gi ka wcze snosz kol na  

i przed szkol na M 
 pie lę gniar stwo III 
 psy cho lo gia III, M 
 psy cho lo gia M – stu dia dla ma gi strów 
 trans port III 
 za rzą dza nie III 
 
Stu dia w j. an giel skim: 
 Com pu ter Scien ce IaIIa 
 Ma na ge ment IaIIa 
 Nur sing IaIIa 
 Lo gi stics Ia 
 
Wyż sza Szko ła Na uk Spo łecz nych z sie dzi bą w Lu bli nie 
20-102 Lu blin, ul. Za moj ska 47 
Nu mer uczelni w ewidencji – 197 
 
Wyż sza Szko ła Przed się bior czo ści i Ad mi ni stra cji w Lu bli nie 
20-150 Lu blin, ul. Bur sa ki 12 
Nu mer uczelni w ewidencji – 144 
 
Wyż sza Szko ła Spo łecz no -Przy rod ni cza im. Win cen te go Po la w Lu bli nie 
20-816 Lu blin, ul. Cho iny 2 
Nu mer uczelni w ewidencji – 186 
 

 ŁOMŻA 
 
Uczel nia Jań skie go z sie dzi bą w Łom ży 
18-400 Łom ża, ul. Krzy we Ko ło 9 
Nu mer uczelni w ewidencji – 117 
 
Wyż sza Szko ła Agro biz ne su w Łom ży 
18-402 Łom ża, ul. Stu denc ka 19 
Nu mer uczelni w ewidencji – 96 
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Wyż sza Szko ła Za wo do wa Ochro ny Zdro wia TWP  
w Łom ży z sie dzi bą w Łom ży 
18-400 Łom ża, ul. Ada ma Mic kie wi cza 59 
Nu mer uczelni w ewidencji – 369 
 

 ŁÓDŹ 
 

Aka de mia Hu ma ni stycz no - 
-Eko no micz na w Ło dzi 
 
90-212 Łódź, ul. Ster lin ga 26 
Re kru ta cja 
tel. 42 631 58 00, 42 631 58 01 
In fo li nia – 800 080 888 
www.ahe.lodz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ahe.lodz.pl 
Utwo rzo na w paź dzier ni ku 1993 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 30 
Prezydent: dr prof. AHE Makary K. Stasiak 
Rek tor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wal de mar Wierz ba  
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie ję zy ko znaw stwo  
 
 pie lę gniar stwo III 
 kosmetologia I 
 
Wy dział Ar ty stycz ny 
 gra fi ka III 
 kul tu ro znaw stwo I 
 ta niec I 
 
Wy dział Eko no mii i Za rzą dza nia 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III 
 eko no mia I 
 tu ry sty ka i re kre acja I 
 za rzą dza nie III 
 
Wy dział Hu ma ni stycz ny 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I 
 fi lo lo gia III; spe cjal no ści: fi lo lo gia an giel ska, fi lo lo gia ger mań ska 
 fi lo lo gia pol ska III 
 
Wy dział Pe da go gi ki i Psy cho lo gii 
 pe da go gi ka III 
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M 
 psy cho lo gia I, M 
 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
 ad mi ni stra cja I 
 po li to lo gia III 
 pra wo M 
 
Wy dział Tech ni ki i In for ma ty ki 
 in for ma ty ka I – studia inżynierskie  
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I – studia inżynierskie  
 trans port I – studia inżynierskie  
 

Stu dia w j. an giel skim 
 BA in Gra phics Ia 
 BA in Ma na ge ment Ia 
 ENG in Com pu ter Scien ce Ia 
 
Fi lia w Ja śle 
 ad mi ni stra cja I 
 pe da go gi ka I 
 po li to lo gia I 
 
Fi lia w Sie ra dzu 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne III 
 pe da go gi ka I 
 
Fi lia w Świd ni cy 
 in for ma ty ka I 
 
Fi lia w Trzcian ce 
 pe da go gi ka I 
 
Fi lia w War sza wie 
 kosmetologia I 
 pie lę gniar stwo III 
 
Fi lia w Wo dzi sła wiu Ślą skim 
 pe da go gi ka I 
 pra ca so cjal na I 
 

Spo łecz na Aka de mia Na uk  
z sie dzi bą w Ło dzi 
 
90-113 Łódź, ul. Sien kie wi cza 9 
tel. 42 664 66 66 
www.san.edu.pl 
www.re kru ta cja.san.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@san.edu.pl 
Utwo rzo na w stycz niu 1995 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 52 
Rek tor: prof. dr hab. Ro man Pa to ra 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 3 
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty ka tech nicz -

na i te le ko mu ni ka cja 
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie ję zy ko znaw stwo  
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu i ja ko ści 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja I; II sto pień – od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 bez pie czeń stwo na ro do we III 
 dzien ni kar stwo i no we me dia I 
 fi nan se i ra chun ko wość I; II sto pień – od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 fi zjo te ra pia M 
 geo de zja i kar to gra fia I 
 gra fi ka I  
 in for ma ty ka III 
 ko sme to lo gia I 
 lo gi sty ka I; II sto pień – od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 opty ka I 
 pe da go gi ka III 



 pie lę gniar stwo I 
 pra wo M 
 psy cho lo gia M 
 so cjo lo gia I – so cjo kry mi no lo gia 
 za rzą dza nie III 
 
Szko ła Wyż sza Eko no mii i Za rzą dza nia w Ło dzi  
90-139 Łódź, ul. Na ru to wi cza 86 
Nu mer uczelni w ewidencji – 86 
 
Uczel nia ASBIRO 
93-193 Łódź, ul. Mi lio no wa 12 
Nu mer uczelni w ewidencji – 346 
 
Uczel nia Na uk Spo łecz nych 
90-229 Łódź, ul. Ka miń skie go 21 
Nu mer uczelni w ewidencji – 376 
 
Wyż sza Szko ła Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go  
w Ło dzi 
91-416 Łódź, ul. Po mor ska 6/6 
Nu mer w re je strze MNiSW – 384 
 
Wyż sza Szko ła Biz ne su i Na uk o Zdro wiu w Ło dzi 
90-361 Łódź, ul. Piotr kow ska 278 
Nu mer w re je strze MNiSW – 338 
 
Wyż sza Szko ła COSINUS w Ło dzi 
90-515 Łódź, ul. Wól czań ska 81 
Nu mer uczelni w ewidencji – 349 
 
Wyż sza Szko ła Fi nan sów i In for ma ty ki  
im. prof. Ja nu sza Che chliń skie go w Ło dzi 
93-578 Łódź, ul. Wró blew skie go 18 
Nu mer uczelni w ewidencji – 116 
 
Wyż sza Szko ła In for ma ty ki i Umie jęt no ści z sie dzi bą w Ło dzi 
93-008 Łódź, ul. Rzgow ska 17 a 
Nu mer uczelni w ewidencji – 109 
 
Wyż sza Szko ła Ko sme ty ki i Na uk o Zdro wiu w Ło dzi 
94-011 Łódź, ul. Wi leń ska 53/55 
Nu mer uczelni w ewidencji – 353 
 
Wyż sza Szko ła Stu diów Mię dzy na ro do wych w Ło dzi 
93-101 Łódź, ul. Brzo zo wa 5/7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 121 
 
Wyż sza Szko ła Sztu ki i Pro jek to wa nia w Ło dzi 
90-324 Łódź, ul. Tar go wa 65 
Nu mer uczelni w ewidencji – 138 
 
Wyż sza Szko ła Za wo do wa Łódz kiej Kor po ra cji Oświa to wej w Ło dzi 
90-515 Łódź, ul. Wól czań ska 93 
Nu mer uczelni w ewidencji – 313 
 

 NOWY SĄCZ 
 
Wyż sza Szko ła Biz ne su – Na tio nal -Lo uis Uni ver si ty z sie dzi bą w No wym 
Są czu 
33-300 No wy Sącz, ul. Zie lo na 27 
Nu mer uczelni w ewidencji – 342 
 

 OLSZTYN 
 
Olsz tyń ska Szko ła Wyż sza 
10-283 Olsz tyn, ul. Ja giel loń ska 59 
Nu mer uczelni w ewidencji – 115 
 
Wyż sza Szko ła In for ma ty ki i Za rzą dza nia  
im. prof. Ta de usza Ko tar biń skie go z sie dzi bą  
w Olsz ty nie 
10-165 Olsz tyn, ul. Ar ty le ryj ska 3f 
Nu mer uczelni w ewidencji – 91 
 

 OPOLE 
 
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia i Ad mi ni stra cji w Opo lu 
45-085 Opo le, ul. Nie dział kow skie go 18 
Nu mer uczelni w ewidencji – 100 
 

 OSTROŁĘKA 
 
Wyż sza Szko ła Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w Ostro łę ce 
07-409 Ostro łę ka, ul. Kor cza ka 73 
Nu mer uczelni w ewidencji – 48 
 

 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
 
Wyż sza Szko ła Biz ne su i Przed się bior czo ści  
w Ostrow cu Świę to krzy skim 
27-400 Ostro wiec Świę to krzy ski ul. Aka de mic ka 12 
Nu mer uczelni w ewidencji – 82 
 

 PIŃCZÓW 
 
Wyż sza Szko ła Umie jęt no ści Za wo do wych  
w Piń czo wie 
28-400 Piń czów, ul. Żwir ki i Wi gu ry 40 
Nu mer uczelni w ewidencji – 310 
 

 PŁOCK 
 
Szko ła Wyż sza im. Paw ła Włod ko wi ca w Płoc ku 
09-402 Płock, al. Ki liń skie go 12 
Nu mer uczelni w ewidencji – 13 
 

 PODKOWA LEŚNA 
 
Pod ko wiań ska Wyż sza Szko ła Me dycz na  
im. Zo fii i Jo na sza Ły ko w Pod ko wie Le śnej 
05-807 Pod ko wa Le śna, ul. Mo drze wio wa 45 
Nu mer uczelni w ewidencji – 347 
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 POLKOWICE 
 
Uczel nia Ja na Wy ży kow skie go  
59-101 Po lko wi ce, ul. Skal ni ków 6 B 
Nu mer w re je strze MNiSW – 231 
 

 POZNAŃ 
 
Col le gium Da Vin ci z sie dzi bą w Po zna niu  
61-719 Po znań, ul. gen. T. Ku trze by 10 
Nu mer uczelni w ewidencji – 90 
 

Wyż sza Szko ła Ban ko wa  
w Po zna niu 
 
61-895 Po znań, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 5 
Biu ro Re kru ta cji  
tel. 61 655 33 33 
www.wsb.pl/po znan 
e -ma il: re kru ta cja -1sto pien@wsb.po znan.pl 
Utwo rzo na w sierp niu 1994 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 47 
Rek tor: prof. zw. dr hab. Jó zef Or czyk 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se 
 
kie run ki:  
 ad mi ni stra cja I 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I 
 Com pu ter Scien ce Ia – BSc de gree pro gram 
 En gi ne ering Ma na ge ment Ia – BSc de gree pro gram 
 En glish Phi lo lo gy Ia 
 fi lo lo gia an giel ska I 
 fi nan se i ra chun ko wość III 
 han del mię dzy na ro do wy I 
 In ter na tio nal Tra de Ia 
 in for ma ty ka III 
 in ży nie ria za rzą dza nia I 
 lo gi sty ka III  
 Ma na ge ment Ia 
 mar ke ting i sprze daż I 
 pra wo M 
 pra wo w biz ne sie I 
 psy cho lo gia w biz ne sie III 
 tu ry sty ka i re kre acja III 
 za rzą dza nie III 
 
 
Wyż sza Szko ła Bez pie czeń stwa w Po zna niu 
60-778 Po znań, ul. Eli zy Orzesz ko wej 1 
Nu mer uczelni w ewidencji – 316 
 
Wyż sza Szko ła Edu ka cji i Te ra pii im. prof. Ka zi mie ry Mi la now skiej  
z sie dzi bą w Po zna niu 
61-473 Po znań, ul. Gra bo wa 22 
Nu mer uczelni w ewidencji – 315 
 

Wyż sza Szko ła Han dlu i Usług w Po zna niu 
61-485 Po znań, ul. 28 Czerw ca 1956 r. 217/219 
Nu mer uczelni w ewidencji – 130 
 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa  
i Gastronomii w Poznaniu 
 
61-022 Poznań, ul. Nieszawska 19 
Biuro Rekrutacji 
tel. 61 87 11 530, 61 87 11 550, 61 87 11 532 
www.wshig.pl 
e-mail: dos@wshig.poznan.pl 
Utworzona we wrześniu 1993 r. 
Numer uczelni w ewidencji – 28 
Rektor: dr Bogdan Trepiński 
 
kierunki: 
 turystyka i rekreacja I→II 
 
 
Wyż sza Szko ła Ję zy ków Ob cych im. Sa mu ela Bo gu mi ła Lin de go  
z sie dzi bą w Po zna niu 
61-577 Po znań, ul. Ró ża na 17a 
Nu mer uczelni w ewidencji – 179 
 
Wyż sza Szko ła Ko mu ni ka cji i Za rzą dza nia w Po zna niu 
61-578 Po znań, ul. Gar ba ry 71/19 
Nu mer uczelni w ewidencji – 135 
 

Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki  
w Po zna niu 
 
61-755 Po znań, ul. Est kow skie go 6 
Biu ro Re kru ta cji: 
tel. 61 850 47 76 
e -ma il: re kru ta cja@wsl.com.pl 
www.wsl.com.pl 
Utwo rzo na w ma ju 2001 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 325 
Rek tor: dr hab. inż. Bo gu sław Śliw czyń ski, prof. WSL 
 
kie run ki: 
 lo gi sty ka III – stu dia in ży nier skie 
 lo gi sty ka III – stu dia li cen cjac kie 
 za rzą dza nie I – stu dia li cen cjac kie 
 
Wyż sza Szko ła Pe da go gi ki i Ad mi ni stra cji im. Miesz ka I w Po zna niu 
60-320 Po znań, ul. Buł gar ska 55 
Nu mer uczelni w ewidencji – 305 
 
Wyż sza Szko ła Umie jęt no ści Spo łecz nych  
im. prof. Mi cha ła Iwasz kie wi cza 
60-734 Po znań, ul. Gło gow ska 26 
Nu mer uczelni w ewidencji – 134 
 
Wyż sza Szko ła Uni -Ter ra z sie dzi bą w Po zna niu  
61-527 Po znań, ul. Prą dzyń skie go 53 
Nu mer uczelni w ewidencji – 355 
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Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia i Ban ko wo ści w Po zna niu 
61-538 Po znań, ul. Ro bo cza 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 9 
 
Wyż sza Szko ła Zdro wia, Uro dy i Edu ka cji w Po zna niu 
60-133 Po znań, ul. Brzeź nic ka 3 
Nu mer uczelni w ewidencji – 178 
 

 PRUSZKÓW 
 
Wyż sza Szko ła Kul tu ry Fi zycz nej i Tu ry sty ki  
im. Ha li ny Ko no pac kiej w Prusz ko wie 
05-800 Prusz ków, ul. An drze ja 1 
Nu mer uczelni w ewidencji – 167 
 

 PRZA SNYSZ 
 
Uczel nia Lin gwi ni stycz no -Tech nicz na w Prza sny szu 
86-100 Świe cie, ul. Chmiel ni ki 2 a 
Nu mer uczelni w ewidencji – 306 
 

 PRZEMYŚL 
 
Wyż sza Szko ła In for ma ty ki i Za rzą dza nia  
37-700 Prze myśl, ul. Sło wac kie go 85 
Nu mer uczelni w ewidencji – 258 
 

 PRZEWORSK 
 
Wyż sza Szko ła Spo łecz no -Go spo dar cza z sie dzi bą w Prze wor sku 
37-200 Prze worsk, ul. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 2 
Nu mer uczelni w ewidencji – 367 
 

 PUŁ TUSK 
 

Aka de mia Fi nan sów  
i Biz ne su Vi stu la  
Fi lia Aka de mia im. Alek san dra 
Gieysz to ra w Puł tu sku 
 
06-100 Puł tusk, ul. Mic kie wi cza 36B 
tel. 23 692 97 55 
www.vi stu la.edu.pl 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja I 
 bez pie czeń stwo na ro do we I 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 hi sto ria III 
 pe da go gi ka III 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M 
 

 RADOM 
 
Eu ro pej ska Uczel nia Spo łecz no -Tech nicz na  
im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Ra do miu 
26-600 Ra dom, ul. Wod na 13/21 
Nu mer uczelni w ewidencji – 341 
 

Pry wat na Wyż sza Szko ła Ochro ny Śro do wi ska w Ra do miu 
26-600 Ra dom, ul. Ma rii Foł tyn 6c 
Nu mer uczelni w ewidencji – 31 
 
Ra dom ska Szko ła Wyż sza 
26-600 Ra dom, ul. Ma rii Foł tyn 2 
Nu mer uczelni w ewidencji – 65 
 
Wyż sza In ży nier ska Szko ła Bez pie czeń stwa  
i Or ga ni za cji Pra cy w Ra do miu 
26-600 Ra dom, ul. Grzy bow ska 4/6 
Nu mer uczelni w ewidencji – 243 
 
Wyż sza Szko ła Han dlo wa w Ra do miu 
26-600 Ra dom, ul. Trau gut ta 61 
Nu mer uczelni w ewidencji – 142 
 

 RUDA ŚLĄSKA 
 
Wyż sza Szko ła Na uk Sto so wa nych w Ru dzie Ślą skiej 
41-704 Ru da Ślą ska, ul. Kró lo wej Ja dwi gi 18 
Nu mer uczelni w ewidencji – 205 
 

 RYKI 
 
Lu bel ska Szko ła Wyż sza w Ry kach 
08-500 Ry ki, ul. War szaw ska 3 B 
Nu mer uczelni w ewidencji – 112 
 

 RZESZÓW 
 
 
WSPiA Rze szow ska Szko ła Wyż sza 
 
35-310 Rze szów, ul. Ce giel nia na 14 
Biu ro Re kru ta cyj ne: 
tel. 514 194 892, 17 867 04 80, 17 867 04 81 
www.wspia.eu 
e -ma il: re kru ta cja@wspia.eu 
Utwo rzo na w grud niu 1995 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 75 
Rek tor: prof. dr hab. Je rzy Po słusz ny 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 
 
Ko le gium Ad mi ni stra cji  
kie ru nek: 
 ad mi ni stra cja I→II 
 
Ko le gium Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go 
kie ru nek: 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I→II 
 
Ko le gium Pra wa 
kie ru nek: 
 pra wo M 
 
Ko le gium Za rzą dza nia 
kie ru nek: 
 za rzą dza nie I 
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Wyż sza Szko ła  
In for ma ty ki i Za rzą dza nia  
z sie dzi bą w Rze szo wie 
 
35-225 Rze szów, ul. Su char skie go 2 
Re kru ta cja: 
tel. 17 866 11 88, 17 866 11 99 
www.wsiz.rze szow.pl 
www.kan dy da ci.wsiz.rzeszow.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wsiz.edu.pl 
Utwo rzo na w mar cu 1996 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 81 
Pre zy dent: prof. nadzw. dr hab. inż. Ta de usz Po mia nek 
Rek tor: dr We rgi liusz Go łą bek 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o ko mu ni ka cji spo łecz nej 

i me diach 
 
kie run ki: 
 dietetyka I 
 filologia I – w tym odrębna ścieżka kształcenia: tłumaczeniowa 

z językiem chińskim 
 grafika komputerowa i produkcja multimedialna I – w tym 

odrębna ścieżka kształcenia: projektowanie gier komputerowych 
 informatyka I – w tym specjalność jako odrębna ścieżka kształcenia: 

programowanie 
 komunikacja cyfrowa I 
 kosmetologia I 
 logistyka I – studia inżynierskie 
 pielęgniarstwo I 
 psychologia w zarządzaniu I 
 zarządzanie I – w tym odrębna ścieżka kształcenia: finanse 

i rachunkowość 
 fizjoterapia M 
 
Studia w j. angielskim: 
 Aviation management Ia 
 General Aviation Management Ia 
 International Business Management Ia 
 International Finance and Accounting Ia 
 Programming Ia 
 Computer Networks Ia 
 Game Design and Development Ia 
 Graphic Design Ia 
 Multimedia Ia 
 Dietetics Ia 
 Nursing Ia 
 Global Logistics Engineering Ia – studia inżynierskie 
 International Transport and Spedition Engineering Ia – studia 

inżynierskie 
 
Wyż sza Szko ła In ży nie ryj no -Eko no micz na w Rze szo wie 
35-232 Rze szów, ul. Mi ło ciń ska 40 
Nu mer uczelni w ewidencji – 312 
 

 SANDOMIERZ 
 
Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz no -Przy rod ni cza  
Stu dium Ge ne ra le San do mi rien se w San do mie rzu 
27-600 San do mierz, ul. Mic kie wi cza 9/20 
Nu mer uczelni w ewidencji – 73 
 

 SIEDLCE 
 
Col le gium Ma zo via 
In no wa cyj na Szko ła Wyż sza w Sie dl cach 
08-110 Sie dl ce, ul. So ko łow ska 161 
Nu mer uczelni w ewidencji – 161 
 

 SIEMIATYCZE 
 
Nad bu żań ska Szko ła Wyż sza im. Mar ka J. Kar pia w Sie mia ty czach 
17-300 Sie mia ty cze, ul. Ko ściusz ki 43 
Nu mer uczelni w ewidencji – 222 
 

 SŁUPSK 
 
Wyż sza Szko ła In ży nie rii Go spo dar ki w Słup sku 
76-200 Słupsk, ul. Bał tyc ka 29 
Nu mer uczelni w ewidencji – 273 
 

 SOPOT 
 
So poc ka Szko ła Wyż sza z sie dzi bą w So po cie 
81-855 So pot, ul. Rze mieśl ni cza 5 
Nu mer uczelni w ewidencji – 174 
 

 SOSNOWIEC 
 

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas  
w So snow cu 
 
41-200 So sno wiec, ul. Ki liń skie go 43 
Punkt Re kru ta cyj ny 
tel. 32 363 12 06, 32 363 12 27 
www.hu ma ni tas.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@hu ma ni tas.edu.pl 
Utwo rzo na w kwiet niu 1997 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 110 
Rek tor: dr hab. Mi chał Kacz mar czyk, prof. WSH 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja III 
 bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy I 
 bez pie czeń stwo na ro do we I 
 elek tro ra dio lo gia III 
 fi lo lo gia III – sp. fi lo lo gia an giel ska 
 in for ma ty ka I – stu dia w przy go to wa niu 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M 
 pra wo M 
 psy cho lo gia M 
 za rzą dza nie III 
 
Wyż sza Szko ła Me dycz na w So snow cu 
41-200 So sno wiec, ul. Woj ska Pol skie go 6 
Nu mer uczelni w ewidencji – 345 
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 STALOWA WOLA 
 
Pol sko -Cze ska Wyż sza Szko ła Biz ne su i Spor tu  
„Col le gium Gla cen se” z sie dzi bą w Sta lo wej Wo li 
37-450 Sta lo wa Wo la, ul. Ener ge ty ków 11A 
Nu mer uczelni w ewidencji – 302 
 
Wyż sza Szko ła Eko no micz na w Sta lo wej Wo li 
37-450 Sta lo wa Wo la, ul. Ener ge ty ków 11A 
Nu mer uczelni w ewidencji – 108 
 

 STAROGARD GDAŃSKI 
 
Po mor ska Szko ła Wyż sza w Sta ro gar dzie Gdań skim 
83-200 Sta ro gard Gdań ski, ul. Ko ściusz ki 112/114 
Nu mer uczelni w ewidencji – 191 
 

 SUCHA BESKIDZKA 
 
Wyż sza Szko ła Tu ry sty ki i Eko lo gii w Su chej Be skidz kiej 
34-200 Su cha Be skidz ka, ul. Zam ko wa 1 
Nu mer uczelni w ewidencji – 193 
 

 SZCZECIN 
 
Szcze ciń ska Szko ła Wyż sza Col le gium Bal ti cum w Szcze ci nie 
71-011 Szcze cin, ul. Miesz ka I 61c 
Nu mer uczelni w ewidencji – 176 
 
Wyż sza Szko ła Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w Szcze ci nie 
71-332 Szcze cin, ul. M. Skło dow skiej -Cu rie 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 57 
 
Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz na TWP w Szcze ci nie 
70-460 Szcze cin, ul. Mon te Cas si no 15 
Nu mer uczelni w ewidencji – 114 
 
Wyż sza Szko ła In te gra cji Eu ro pej skiej w Szcze ci nie 
70-385 Szcze cin, ul. Mic kie wi cza 47 
Nu mer uczelni w ewidencji – 165 
 
Za chod nio po mor ska Szko ła Biz ne su w Szcze ci nie 
71-210 Szcze cin, ul. Żoł nier ska 53 
Nu mer uczelni w ewidencji – 15 
 

 ŚRODA WIELKOPOLSKA 
 
Wiel ko pol ska Wyż sza Szko ła Spo łecz no -Eko no micz na w Śro dzie Wlkp. 
63-000 Śro da Wlkp., ul. Su rzyń skich 2 
Nu mer uczelni w ewidencji – 333 
 

 TARNÓW 
 
Ma ło pol ska Wyż sza Szko ła Eko no micz na z sie dzi bą w Tar no wie 
33-100 Tar nów, ul. Wa ryń skie go 14 
Nu mer uczelni w ewidencji – 64 
 
Tar now ska Szko ła Wyż sza z sie dzi bą w Tar no wie 
33-100 Tar nów, ul. Mo ścic kie go 27 
Nu mer uczelni w ewidencji – 303 

 

 TORUŃ 
 
Ko le gium Ja giel loń skie – To ruń ska Szko ła Wyż sza 
87-100 To ruń, ul. Pro sta 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 281 
 
Wyż sza Szko ła Ban ko wa w To ru niu 
87-100 To ruń, ul. Mło dzie żo wa 31 A 
Nu mer uczelni w ewidencji – 148 
 
Wyż sza Szko ła Kul tu ry Spo łecz nej i Me dial nej  
w To ru niu 
87-100 To ruń, ul. Św. Jó ze fa 23/35 
Nu mer uczelni w ewidencji – 215 
 

 TUCHOLA 
 
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia Śro do wi skiem w Tu cho li 
89-500 Tu cho la, ul. Pocz to wa 13 
Nu mer w re je strze MNiSW – 279 
 

 WAŁBRZYCH 
 
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia i Przed się bior czo ści  
z sie dzi bą w Wał brzy chu 
58-309 Wał brzych, ul. Wro cław ska 10 
Nu mer w re je strze MNiSW – 102 
 

 WARSZAWA 
 

Aka de mia Eko no micz no - 
-Hu ma ni stycz na w War sza wie 
 
01-043 War sza wa, ul. Oko po wa 59 
Biu ro Re kru ta cji 
tel. 609 003 199, 736 150 285, 696 486 903, 535 671 018 
www.vi zja.pl  
e -ma il: re kru ta cja@vi zja.pl 
Utwo rzo na w ma ju 2001r.  
Nu mer uczelni w ewidencji – 261 
Rek tor: dr hab. Kon rad Ja now ski, prof. AEH 
 
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie psy cho lo gia  
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja I  
 die te ty ka I  
 fi nan se i ra chun ko wość III 
 in for ma ty ka I – stu dia in ży nier skie 
 po li to lo gia I  
 pra wo M  
 psy cho lo gia M, I 
 za rzą dza nie III  
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Aka de mia Fi nan sów  
i Biz ne su Vi stu la 
Gru pa Uczel ni Vi stu la 
 
02-787 War sza wa, ul. Sto kło sy 3 
Dział Re kru ta cji 
tel. 22 45 72 400 
www.vi stu la.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@vi stu la.edu.pl 
Utwo rzo na w grud niu 1991 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 2 
Rek tor: dr hab. Waw rzy niec Ko nar ski 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 3 
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie hi sto ria 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni stra cji 
 
kie run ki: 
 ar chi tek tu ra I – stu dia in ży nier skie 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I 
 eko no mia III; rów nież stu dia on li ne  
 fi lo lo gia III – spe cjal no ści: fi lo lo gia an giel ska z dru gim jęz. ob cym 
 fi nan se i ra chun ko wość III; rów nież stu dia on li ne 
 gra fi ka III 
 in for ma ty ka III – stu dia in ży nier skie 
 sto sun ki mię dzy na ro do we III; rów nież stu dia on li ne 
 za rzą dza nie III; rów nież stu dia on li ne 
 
Stu dia w j. an giel skim: 
 Ar chi tec tu re Ia 
 Com pu ter En gi ne ering IaIIa 
 Jo ur na lism and So cial Com mu ni ca tion Ia 
 Eco no mics IaIIa 
 En glish Stu dies IaIIa 
 Spa nish Stu dies IaIIa 
 Fi nan ce and Ac co un ting IaIIa 
 Gra phic De sign IaIIa 
 In ter na tio nal Re la tions IaIIa 
 Pro ject Ma na ge ment Ia 
 Ma na ge ment IaIIa 
 

Aka de mia Le ona Koź miń skie go 
w War sza wie 
 
03-301 War sza wa, ul. Ja giel loń ska 57/59 
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75 
www.ko zmin ski.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ko zmin ski.edu.pl 
Utwo rzo na w ma ju 1993 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 17 
Rek tor: prof. dr hab. Grze gorz Ma zu rek 
Prezydent: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki 
Pre zy dent Ho no ro wy: prof. dr hab. An drzej K. Koź miń ski 
 
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 3 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu i ja ko ści (za -

rzą dza nie) 

H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se (eko no mia) 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne (pra wo) 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 5 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu i ja ko ści  

(za rzą dza nie) 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se  

(eko no mia i fi nan se) 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne (pra wo) 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki so cjo lo gicz ne (so cjo lo gia) 
 
kie run ki: 
 eko no mia IIIa 
 Fi nan cial Ma na ge ment IaIIa 
 Fi nan ce and Ac co un ting IaIIa – do uble de gree pro gram (we 

współ pra cy z uczel nia mi za gra nicz ny mi z Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Por -
tu ga lii, Ir lan dii, Hong kon gu) 

 fi nan se i ra chun ko wość III 
 Ma na ge ment IaIIa 
 Ma na ge ment IaIIa – do uble de gree pro gram (we współ pra cy 

z uczel nia mi za gra nicz ny mi z Fran cji, Ir lan dii, Nie miec, Bra zy lii) 
 Ma na ge ment & Ar ti fi cial In tel li gen ce Ia 
 pra wo M 
 pra wo i fi nan se – stu dia dwu kie run ko we M, III 
 pra wo w za rzą dza niu biz ne sem III 
 za rzą dza nie III  
 za rzą dza nie on li ne III  
 za rzą dza nie – psy cho lo gia w za rzą dza niu III  
 za rzą dza nie – so cjo lo gia biz ne su i me diów III 
 

Col le gium Ci vi tas w War sza wie 
 
00-901 War sza wa, pl. De fi lad 1 PKiN, XII pię tro 
tel. 22 656 71 89 
www.ci vi tas.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ci vi tas.edu.pl 
Utwo rzo na w sierp niu 1997 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 129 
Rek tor: dr hab. Sta ni sław Mo cek, prof. CC 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki so cjo lo gicz ne  
 
kie run ki: 
 dzien ni kar stwo i no we me dia I – stu dia pro wa dzo ne rów nież ja ko 

dwu ję zycz ne pol sko -an giel skie 
 so cjo lo gia III – stu dia pro wa dzo ne rów nież ja ko dwu ję zycz ne pol -

sko -an giel skie 
 sto sun ki mię dzy na ro do we III – stu dia pro wa dzo ne rów nież ja ko 

dwu ję zycz ne pol sko -an giel skie 
 za rzą dza nie III – stu dia pro wa dzo ne rów nież ja ko dwu ję zycz ne pol -

sko -an giel skie 
 In ter na tio nal Re la tions IaIIa 
 Jo ur na lism and New Me dia Ia 
 Ma na ge ment IaIIa 
 So cio lo gy IaIIa 
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Col le gium Hu ma num  
– Szko ła Głów na Me ne dżer ska 
00-014 War sza wa, ul. Mo niusz ki 1 A  
Nu mer uczelni w ewidencji – 383 
 
Collegium Verum 
02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10 
Nu mer uczelni w ewidencji – 207 
 
Eu ro pej ska Uczel nia 
w War sza wie 
03-199 War sza wa, ul. Mo dliń ska 51 
Nu mer uczelni w ewidencji – 340 
 
Eu ro pej ska Wyż sza Szko ła Biz ne su w War sza wie 
00-140 War sza wa, Ale ja „So li dar no ści” 117 
Nu mer uczel ni w ewi den cji – 221 
 
Eu ro pej ska Wyż sza Szko ła Pra wa i Ad mi ni stra cji w War sza wie 
03-750 War sza wa, ul. Gro dzień ska 21/29 
Nu mer uczelni w ewidencji – 137 
 
Lin gwi stycz na Szko ła Wyż sza w War sza wie 
02-326 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 148 
Nu mer uczelni w ewidencji – 168 
 
Ma zo wiec ka Uczel nia Me dycz na w War sza wie 
01-793 War sza wa, ul. Ry dy gie ra 8 
Nu mer uczelni w ewidencji – 304 
 
Pe da go gium – Wyż sza Szko ła Na uk Spo łecz nych  
w War sza wie 
00-102, War sza wa, ul. Mar szał kow ska 115 
Nu mer uczelni w ewidencji – 365 
 

Pol sko -Ja poń ska  
Aka de mia Tech nik Kom pu te ro wych 
w War sza wie 
 
02-008 War sza wa, ul. Ko szy ko wa 86 
Dział Re kru ta cji 
tel. 22 58 44 590, 22 58 44 582 
www.pja.edu.pl 
e -ma il: rekrutacja@pja.edu.pl 
Utwo rzo na w li sto pa dzie 1994 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 51 
Rek tor: dr hab. Je rzy Pa weł No wac ki 
 
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1 
H – dr hab. na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty ka tech -

nicz na i te le ko mu ni ka cja 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 3 
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty ka tech nicz -

na i te le ko mu ni ka cja 
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in ży nie ria me cha nicz na 
D – dr sztu ki w dys cy pli nie sztu ki pla stycz ne i kon ser wa cja dzieł sztu ki 
 

Wy dział In for ma ty ki 
 in for ma ty ka III – stu dia inżynierskie pro wa dzo ne rów nież  

w j. an giel skim oraz przez in ter net  
 in for ma ty ka IaIIa 
 
Wy dział Kul tu ry Ja po nii 
 kul tu ro znaw stwo I – Kul tu ra Ja po nii 
 
Wy dział Sztu ki No wych Me diów 
 ar chi tek tu ra wnętrz I 
 gra fi ka III – Sztu ka No wych Me diów; stu dia sta cjo nar ne pro wa -

dzo ne rów nież w jęz. an giel skim 
 gra fi ka IaIIa – Sztu ka No wych Me diów 
 
Wy dział Za rzą dza nia In for ma cją 
 za rzą dza nie in for ma cją I – stu dia inżynierskie pro wa dzo ne rów nież 

w j. an giel skim oraz przez in ter net 
 za rzą dza nie in for ma cją Ia 
 

Spo łecz na Aka de mia Na uk  
 
00-842 War sza wa, ul. Łuc ka 11 
tel. 22 656 36 18 
www.san.edu.pl 
www.re kru ta cja.san.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja_wa wa@san.edu.pl 
Utwo rzo na w stycz niu 1995 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 52 
Rek tor: prof. dr hab. Ro man Pa to ra 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 3 
D – dr na uk in ży nie ryj no -tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty ka  

tech nicz na i te le ko mu ni ka cja 
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie ję zy ko znaw stwo  
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o za rzą dza niu i ja ko ści 
 
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja I; II sto pień – od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 bez pie czeń stwo na ro do we I→II 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I 
 fi lo lo gia an giel ska I→II  
 fi nan se i ra chun ko wość I; II sto pień – od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 fi zjo te ra pia M 
 gra fi ka I 
 in for ma ty ka I 
 ko sme to lo gia I→II 
 lo gi sty ka I; II sto pień – od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej I 
 pe da go gi ka I 
 psy cho lo gia M 
 so cjo lo gia I – so cjo kry mi no lo gia 
 sto sun ki mię dzy na ro do we I; II sto pień od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 tu ry sty ka i re kre acja I; II sto pień – od ręb na ścież ka kształ ce nia 
 za rzą dza nie I→II 
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SWPS Uni wer sy tet  
Hu ma ni stycz no spo łecz ny 
z sie dzi bą w War sza wie 
 
03-815 War sza wa, ul. Cho da kow ska 19/31 
In for ma cja dla kan dy da tów: 
tel. 22 104 75 07 
www.stu dia.swps.pl 
e -ma il: re kru ta cja@swps.edu.pl 
Utwo rzo na w lip cu 1996 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 95 
Rek tor: prof. dr hab. Ro man Cie ślak 
 
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 3 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie psy cho lo gia  
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 
H – dr hab. na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie na uki o kul tu rze i re li gii  
 
Upraw nie nia dok tor skie: 6 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o po li ty ce i ad mi ni stra cji 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki praw ne 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki so cjo lo gicz ne 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie psy cho lo gia 
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie li te ra tu ro znaw stwo 
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie na uki o kul tu rze i re li gii 
  
kie run ki: 
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna III 
 filologia III – filologia angielska  
 filologia I – specjalności: filologia angielska z rozszerzonym j. chińskim, 

filologia angielska z rozszerzonym j. japońskim, filologia angielska 
z rozszerzonym j. hiszpańskim, filologia angielska z rozszerzonym j. 
niemieckim, filologia angielska z rozszerzonym j. rosyjskim 

 filologia I→II – specjalności: filologia norweska, filologia szwedzka  
 filologia I – filologia norweska z rozszerzonym j. angielskim, filologia 

szwedzka z rozszerzonym j. angielskim 
 filologia I – specjalności: iberystyka, italianistyka 
 filologia I – specjalności: iberystyka z rozszerzonym j. angielskim, 

italianistyka z rozszerzonym j. angielskim 
 informatyka I 
 kulturoznawstwo III – Kultura współczesna  
 Management IaIIa 
 prawo M 
 prawo w biznesie I 
 projektowanie innowacji I – School of Ideas 
 psychologia i informatyka I 
 psychologia III 
 psychologia M 
 psychologia M – studia dla magistrów i licencjatów 
 Psychology IaIIa  
 studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia I 
 wzornictwo I, Ia – School of Form 
 zarządzanie III 
 życie publiczne I 
 
Fi lia w Ka to wi cach 
 psy cho kry mi na li sty ka I 
 psy cho lo gia I 
 psy cho lo gia M 
 psy cho lo gia M – stu dia dla ma gi strów i li cen cja tów 
  

Fi lia w Po zna niu 
 pra wo M 
 psy cho lo gia I 
 psy cho lo gia M 
 psy cho lo gia M – stu dia dla ma gi strów i li cen cja tów 
 
Fi lia w So po cie 
 psy cho lo gia I 
 psy cho lo gia M 
 psy cho lo gia M – stu dia dla ma gi strów i li cen cja tów 
  
Fi lia we Wro cła wiu 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na I 
 gra fi ka I 
 pra wo M 
 psy cho lo gia III 
 psy cho lo gia M 
 psy cho lo gia M – stu dia dla ma gi strów i li cen cja tów 
 
Szko ła Głów na Kra jo wa z sie dzi bą w War sza wie 
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81 
Nu mer uczelni w ewidencji – 382 
 

Szko ła Głów na Tu ry sty ki  
i Ho te lar stwa Vi stu la 
 
02-787 War sza wa, ul. Sto kło sy 3 
tel. 22 45 72 400 
www.vi stu la.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@vi stu la.edu.pl 
Utwo rzo na w ma ju 1996 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 84 
Rek tor: prof. dr hab. Alek san der Ro ni kier 
 
kie run ki:  
 die te ty ka I 
 tu ry sty ka i re kre acja III 
 
Szko ła Wyż sza im. Bog da na Jań skie go w War sza wie 
00-724 War sza wa, ul. Chełm ska 21a 
Nu mer uczelni w ewidencji – 29 
 
Uczel nia Col le gium In ter ma rium 
00-108 War sza wa, ul. Ziel na 39 
Nu mer uczel ni w ewi den cji – 385 
 
Uczel nia Kor cza ka 
02-202 War sza wa, ul. Pan dy 13 
Nu mer uczel ni w ewi den cji – 20 
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Uczel nia Ła zar skie go  
w War sza wie 
 
02-662 War sza wa, ul. Świe ra dow ska 43 
tel. 509 946 804, 513 037 680 
www.la zar ski.pl 
www.re kru ta cja.la zar ski.pl 
e -ma il: re kru ta cja@la zar ski.edu.pl 
Utwo rzo na w lip cu 1993 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 22 
Rek tor: prof. dr hab. Ma rek Ro gal ski 
 
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1 
H – dr hab. w dzie dzi nie na uki spo łecz ne w dys cy pli nie na uki praw ne 
Upraw nie nia dok tor skie: 1 
D – dr w dzie dzi nie na uki spo łecz ne w dys cy pli nie na uki praw ne 
 
Wy dział Eko no mii i Za rzą dza nia 
 Bu si ness Eco no mics Ia – do uble de gree  
 Eco no mics IaIIa  
 eko no mia III 
 Fi nan ce and Ac co un ting Ia 
 fi nan se i ra chun ko wość I 
 In ter na tio nal Re la tions IaIIa 
 In ter na tio nal Re la tions and Eu ro pe an Stu dies IaIIa 
 Ma na ge ment IaIIa 
 za rzą dza nie III 
 
Wy dział Me dycz ny 
 kie ru nek le kar ski M 
 pie lę gniar stwo I 
 
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
 ad mi ni stra cja I 
 Avia tion Law and Pro fes sio nal Pi lot Li cen ce Ia  
 Law in Bu si ness Ma na ge ment Ia 
 Law in In ter na tio nal Re la tions Ia 
 pra wo M 
 
 
Uczel nia Me dycz na im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w War sza wie 
00-136 War sza wa, Plac Że la znej Bra my 10 
Nu mer uczelni w ewidencji – 106 
 
Uczel nia Spo łecz no -Me dycz na w War sza wie 
00-336 War sza wa, ul. Ko per ni ka 30 
Nu mer uczelni w ewidencji – 358 
 
Uczel nia Tech nicz no -Han dlo wa im. He le ny Chod kow skiej 
02-231 War sza wa, ul. Ju trzen ki 135 
Nu mer uczelni w ewidencji – 5 
 
VIAMODA Szko ła Wyż sza z sie dzi bą w War sza wie 
04-386 War sza wa, ul. Pa ca 37 
Nu mer uczelni w ewidencji – 372 
 
War szaw ska Szko ła Fil mo wa z sie dzi bą w War sza wie 
01-518 War sza wa, ul. gen. Za jącz ka 7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 371 
 

War szaw ska Szko ła Za rzą dza nia  
– Szko ła Wyż sza 
 
01-204 War sza wa, ul. Sied mio grodz ka 3 A 
tel. 22 862 32 24, fax 22 862 32 47 
www.wsz -sw.edu.pl 
e -ma il: dzie ka nat@wsz -sw.edu.pl 
Utwo rzo na w grud niu 1992 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 12 
Rek tor: prof. ucz. dr Sła wo mir Woź niak  
 
kie ru nek: 
 za rzą dza nie III 
 
War szaw ska Uczel nia Me dycz na  
im. Ta de usza Koź lu ka 
00-728 War sza wa, ul. Bo bro wiec ka 9 
Nu mer uczelni w ewidencji – 1 
 
War szaw ska Wyż sza Szko ła Biz ne su z sie dzi bą w War sza wie 
00-389 War sza wa, ul. Smu li kow skie go 6/8 
Nu mer uczelni w ewidencji – 212 
 
War szaw ska Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz na  
im. Bo le sła wa Pru sa 
00-389 War sza wa, ul. Smu li kow skie go 6/8 
Nu mer uczelni w ewidencji – 246 
 
War szaw ska Wyż sza Szko ła In for ma ty ki w War sza wie 
00-169 War sza wa, ul. Edel ma na 17 
Nu mer uczelni w ewidencji – 184 
 
Wszech ni ca Pol ska  
Szko ła Wyż sza w War sza wie 
00-901 War sza wa, pl. De fi lad 1 
(Pa łac Kul tu ry i Na uki, VIII p.) 
Nu mer uczelni w ewidencji – 195 
 
Wyż sza Szko ła – Edu ka cja w Spo rcie w War sza wie 
00-992 War sza wa, ul. Ja giel loń ska 88 
Nu mer uczelni w ewidencji – 253 
 
Wyż sza Szko ła Ar ty stycz na w War sza wie 
04-005 War sza wa, ul. Sien nic ka 6A 
Nu mer uczelni w ewidencji – 352 
 
Wyż sza Szko ła Ban ko wa w War sza wie 
03-204 War sza wa, ul. Ła bi szyń ska 25 
Nu mer uczelni w ewidencji – 311 
 
Wyż sza Szko ła Bez pie czeń stwa i Ochro ny  
im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go z sie dzi bą  
w War sza wie 
00-225 War sza wa, ul. Za kro czym ska 13 
Nu mer uczelni w ewidencji – 319 
 
Wyż sza Szko ła Biz ne su, Me diów i Re kla my 
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81 
Nu mer uczelni w ewidencji – 317 
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Wyż sza Szko ła Eko lo gii  
i Za rzą dza nia w War sza wie 
 
00-792 War sza wa, ul. Ol szew ska 12 
tel. 22 825 80 34/35 
www.wse iz.pl 
e -ma il: rek to rat@wse iz.pl 
Utwo rzo na w lip cu 1995 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 62 
Rek tor: dr Mo ni ka Ma dej, prof. WSEiZ 
 
Wy dział Ar chi tek tu ry 
kie run ki: 
 ar chi tek tu ra III 
 ar chi tek tu ra kra jo bra zu III 
 ar chi tek tu ra wnętrz III 
 bu dow nic two III 
 wzor nic two I 
 
Wy dział In ży nie rii i Za rzą dza nia 
kie run ki: 
 in for ma ty ka I 
 ochro na śro do wi ska III 
 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I 
 za rzą dza nie I 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji III 
 zdro wie pu blicz ne I 
 
 
Wyż sza Szko ła In for ma ty ki Sto so wa nej  
i Za rzą dza nia WIT w War sza wie  
01-447 War sza wa, ul. Ne wel ska 6 
Nu mer uczelni w ewidencji – 87 
 

Wyższa Szkoła Inżynierii  
i Zdrowia w Warszawie 
 
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 
Dział Promocji i Rekrutacji 
tel. 22 562 35 00 
www.wsiiz.pl 
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl 
Utworzona w listopadzie 2003 r. 
Numer w rejestrze MNiSW – 284  
Rektor: dr n. chem. Sebastian Grzyb 
 
 chemia kosmetyczna I – studia inżynierskie 
 chemia ogólna I – studia inżynierskie 
 chemia żywności I – studia inżynierskie; ścieżka kształcenia – jakość i 

bezpieczeństwo żywności 
 dietetyka I – ścieżki kształcenia: dietetyka stosowana, dietetyka 

kliniczna 
 kosmetologia I→II – ścieżki kształcenia: kosmetologia bioestetyczna, 

kosmetologia kliniczna, manager produktu kosmetycznego, podologia 
 
 
Wyż sza Szko ła Me ne dżer ska w War sza wie 
03-772 War sza wa, ul. Ka wę czyń ska 36 
Nu mer uczelni w ewidencji – 60 
 

Wyż sza Szko ła Na uk Pe da go gicz nych 
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81 
Nu mer uczelni w ewidencji – 236 
 
Wyż sza Szko ła Pro mo cji, Me diów i Show Bu si nessu z sie dzi bą w War sza wie 
00-901 War sza wa, pl. De fi lad 1 
Nu mer uczelni w ewidencji – 200 
 
Wyż sza Szko ła Re ha bi li ta cji w War sza wie 
01-234 War sza wa, ul. Ka sprza ka 49 
Nu mer uczelni w ewidencji – 339 
 
Wyż sza Szko ła Sto sun ków Mię dzy na ro do wych  
i Ame ry ka ni sty ki w War sza wie 
02-001 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 81 
Nu mer w re je strze MNiSW – 124 
 
Wyż sza Szko ła Tu ry sty ki  
i Ję zy ków Ob cych w War sza wie 
01-242 War sza wa, al. Pry ma sa Ty siąc le cia 38 
Nu mer w re je strze MNiSW – 285 
 
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia Per so ne lem w War sza wie 
02-776 War sza wa, ul. Hirsz fel da 11 
Nu mer w re je strze MNiSW – 202 
 

 WEJHEROWO 
 
Ka szub sko -Po mor ska Szko ła Wyż sza w Wej he ro wie
84-200 Wej he ro wo, ul. Dwor co wa 7 
Nu mer uczelni w ewidencji – 280 
 

 WŁOCŁAWEK 
 
Ku jaw ska Szko ła Wyż sza we Wło cław ku  
87-800 Wło cła wek, pl. Wol no ści 1 
Nu mer uczelni w ewidencji – 69 
 

 WOŁOMIN 
 
Wyż sza Szko ła Na uk Praw nych i Ad mi ni stra cji  
im. Le ona Pe tra życ kie go z sie dzi bą w Wo ło mi nie 
05-200 Wo ło min, ul. La sko wa 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 159 
 
Wyż sza Szko ła Współ pra cy Mię dzy na ro do wej  
i Re gio nal nej im. Z. Glo ge ra z sie dzi bą w Wo ło mi nie 
05-200 Wo ło min, ul. La sko wa 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 322 
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 WROCŁAW 
 

Dol no ślą ska Szko ła Wyż sza  
z sie dzi bą we Wro cła wiu  
53-611 Wro cław, ul. Strze gom ska 55 
Biu ro Re kru ta cji 
tel. 539 670 477, 539 670 452, 593 010 162 
www.dsw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@dsw.edu.pl 
Utwo rzo na w czerw cu 1997 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 118 
Rek tor: dr hab. Ewa Ku ran to wicz, prof. DSW  
  
Upraw nie nia ha bi li ta cyj ne: 1 
H – dr hab. na uk spo łecz nych w dys cy pli nie pe da go gi ka 
  
Upraw nie nia dok tor skie: 2 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie na uki o ko mu ni ka cji spo łecz nej 

i me diach 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie pe da go gi ka 
  
kie run ki: 
 ad mi ni stra cja III 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I 
 die te ty ka i pro mo cja zdro wia I 
 dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na III 
 geo de zja i kar to gra fia I – stu dia in ży nier skie 
 Hu man Re so ur ces i Co aching IaIIa 
 in for ma ty ka I – stu dia in ży nier skie 
 ko sme to lo gia I 
 Me dia De sign i mar ke ting wi ze run ko wy I 
 me dia kre atyw ne: ga me de sign, ani ma cja, efek ty spe cjal ne III 
 pe da go gi ka III 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M 
 pe da go gi ka spe cjal na M 
 pra ca so cjal na III 
 psy cho lo gia M 
 psy cho lo gia w biz ne sie I 
 
Ewan ge li kal na Wyż sza Szko ła Teo lo gicz na  
50-266 Wro cław, ul. św. Ja dwi gi 12  
Nu mer uczelni w ewidencji – 336 
 
Mię dzy na ro do wa Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki  
i Trans por tu we Wro cła wiu 
51-168 Wro cław, ul. Soł ty so wic ka 19b  
Nu mer uczelni w ewidencji – 206 
 
Nie pu blicz na Wyż sza Szko ła Me dycz na  
we Wro cła wiu 
50-340 Wro cław, ul. No wo wiej ska 69 
Nu mer uczelni w ewidencji – 337 
 
Szko ła Wyż sza Rze miosł Ar ty stycz nych i Za rzą dza nia we Wro cła wiu 
50-244 Wro cław, pl. Św. Ma cie ja 21 
Nu mer uczelni w ewidencji – 256 
 
Wro cław ska Wyż sza Szko ła In for ma ty ki Sto so wa nej we Wro cła wiu 
53-615 Wro cław, ul. Słu bic ka 29-33 
Nu mer uczelni w ewidencji – 301 

 

Wyż sza Szko ła Ban ko wa  
we Wro cła wiu 
 
53-609 Wro cław, ul. Fa brycz na 29-31  
tel. 71 359 46 46 
Biu ro Re kru ta cji  
in fo li nia: 71 758 22 30 
tel. 698 837 061 
www.wsb.pl/wroc law 
e -ma il: re kru ta cja@wsb.wroc law.pl 
Utwo rzo na w sierp niu 1998 r. 
Nu mer uczelni w ewidencji – 146 
Rek tor: prof. dr hab. inż. Ja cek Mer cik 
 
Upraw nie nia dok tor skie: 2 
D – dr na uk spo łecz nych w dys cy pli nie eko no mia i fi nan se 
D – dr na uk hu ma ni stycz nych w dys cy pli nie ję zy ko znaw stwo 
 
kie run ki:  
 ad mi ni stra cja i bez pie czeń stwo we wnętrz ne III – Fi lia Opo le 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I 
 fi lo lo gia III – fi lo lo gia an giel ska, fi lo lo gia an giel ska, fi lo lo gia ger mań ska, 

fi lo lo gia hisz pań ska, fi lo lo gia nor we ska 
 fi nan se i ra chun ko wość III 
 in for ma ty ka I 
 in ży nie ria za rzą dza nia I  
 lo gi sty ka III  
 me dia i ko mu ni ka cja w biz ne sie I – Fi lia Opo le 
 Pe da go gi ka III – Fi lia Opo le 
 Psy cho lo gia M – Fi lia Opo le 
 mi kro biz nes I 
 pra wo M 
 pra wo w biz ne sie I 
 tu ry sty ka i re kre acja III 
 za rzą dza nie III 
 
Wyż sza Szko ła Fi zjo te ra pii we Wro cła wiu 
50-038 Wro cław, ul. Ko ściusz ki 4 
Nu mer uczelni w ewidencji – 154 
 
Wyż sza Szko ła Han dlo wa we Wro cła wiu 
53-238 Wro cław, ul. Ostrow skie go 22 
Nu mer uczelni w ewidencji – 111 
 
Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz na we Wro cła wiu 
53-608 Wro cław, ul. Ro bot ni cza 70B 
Nu mer uczelni w ewidencji – 255 
 
Wyż sza Szko ła In for ma ty ki i Za rzą dza nia „COPERNICUS” we Wro cła wiu 
53-648 Wro cław, ul. Ino wro cław ska 56 
Nu mer uczelni w ewidencji – 227 
 
Wyż sza Szko ła Pra wa 
50-266 Wro cław, ul. Świę tej Ja dwi gi 12 
Nu mer uczelni w ewidencji – 377 
 
Wyż sza Szko ła Spor tu  
54-118 Wro cław, Al. Ślą ska 1 
Nu mer uczelni w ewidencji – 359 
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Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia „Edu ka cja”  
we Wro cła wiu 
50-425 Wro cław, ul. Kra kow ska 56-62 
Nu mer uczelni w ewidencji – 122 
 

 ZAMOŚĆ 
 
Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz no -Eko no micz na  
im. Ja na Za moy skie go w Za mo ściu 
22-400 Za mość, ul. Ko sza ry 8 
Nu mer uczelni w ewidencji – 141 
 

 ŻARY 
 
Łu życ ka Szko ła Wyż sza im. Ja na Be ne dyk ta Sol fy  
z sie dzi bą w Ża rach 
68-200 Ża ry, ul. Pszen na 2b 
Nu mer uczelni w ewidencji – 289 
 

 ŻYRARDÓW 
 
Col le gium Ma so vien se – Wyż sza Szko ła  
Na uk o Zdro wiu w Ży rar do wie 
96-300 Ży rar dów, ul. Na ru to wi cza 35 
Nu mer uczelni w ewidencji – 363 
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UCZELNIE AKADEMICKIE 
 
Akademia im. Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie Wielkopolskim 
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25 
 
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu 
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4 
 

UCZELNIE ZAWODOWE 
 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Chełmie 
 

Rektorat 
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54 
tel. 82 565 88 95 
www.pwszchelm.edu.pl 
e-mail: rektorat@pwszchelm.edu.pl 

 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I, In In sty tut Ma te ma ty ki i In for ma ty -

ki; spe cjal no ści: za rza dza nie kry zy so we, służ by mun du ro we w sys te mie 
bez pie czeń stwa pu blicz ne go; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan 
za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne M, Mn In sty tut Ma te ma ty ki i In for ma ty -
ki; spe cjal no ści: obro na te ry to rial na, bez pie czeń stwo pu blicz ne; (kon kurs 
świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra -
cu ją cych 

 bu dow nic two I, In In sty tut Na uk Tech nicz nych i Lot nic twa; stu dia 4-let -
nie in ży nier skie; spe cjal no ści: bu dow nic two ogól ne, dro gi i uli ce, in sta la cje 
bu dow la ne; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa -
ny tak że do osób pra cu ją cych 

 die te ty ka i ży wie nie zbio ro we I, In In sty tut Na uk Rol ni czych; stu dia 3,5-
let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: die te ty ka i do radz two ży wie nio we, ży -

wie nie zbio ro we; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto -
so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 elek tro tech ni ka I, In In sty tut Na uk Tech nicz nych i Lot nic twa; stu dia 4-
let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: au to ma ty ka prze my sło wa i sys te my me -
cha tro nicz ne, au to ma ty za cja i elek try fi ka cja ko palń, prze twa rza nie i użyt -
ko wa nie ener gii elek trycz nej; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan 
za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 fi lo lo gia I, In In sty tut Neo fi lo lo gii; spe cjal no ści: fi lo lo gia an giel ska – ame -
ry ka ni sty ka /ję zyk – kul tu ra – po li ty ka USA/; fi lo lo gia an giel ska /trans la to -
ry ka sto so wa na/; fi lo lo gia sło wiań ska – ję zyk ro syj ski z ję zy kiem ukra iń -
skim za awan so wa ny lub od pod staw /wspól no to wy ruch gra nicz ny 
i ad mi ni stra cja cel na – upraw nie nia agen ta cel ne go; (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 ma te ma ty ka I, In In sty tut Ma te ma ty ki i In for ma ty ki; spe cjal no ści: eko -
no mia ma te ma tycz na, in for ma ty ka sto so wa na; (kon kurs świa dectw doj rza -
ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I In sty tut Na uk Tech nicz nych i Lot nic -
twa; stu dia 4-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: au to ma ty ka i ro bo ty ka prze -
my sło wa, dia gno sty ka i eks plo ata cja po jaz dów sa mo cho do wych, me cha ni za -
cja gór nic twa, bu do wa i eks plo ata cja ob ra bia rek ste ro wa nych nu me rycz nie, 
me cha ni ka lot ni cza, in ży nie ria lot ni cza /pi lo taż sa mo lo to wy, pi lo taż śmi głow -
co wy, dys po zy tor lot ni czy/; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I, In In sty tut Na uk Tech nicz nych i Lot nic -
twa; stu dia 4-let nie in ży nier skie; spe cjal no ści: au to ma ty ka i ro bo ty ka prze -
my sło wa, dia gno sty ka i eks plo ata cja po jaz dów sa mo cho do wych, me cha -
ni za cja gór nic twa, bu do wa i eks plo ata cja ob ra bia rek ste ro wa nych 
nu me rycz nie; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so -
wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 pe da go gi ka II, InIn In sty tut Ma te ma ty ki i In for ma ty ki; spe cjal no ści: 
pe da go gi ka re so cja li za cyj na z so cjo te ra pią, pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho -
waw cza, pe da go gi ka szkol na z ele men ta mi ar te te ra pii, ani ma cja spo łecz -
no -kul tu ro wa z pe da go gi ką me diów; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa -
ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn In sty tut Ma te ma -
ty ki i In for ma ty ki; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto -
so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 pie lę gniar stwo II In sty tut Na uk Me dycz nych; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści) 

Publiczne uczelnie zawodowe już od wielu lat są szan są na zdo by cie wy kształ ce nia i pra cy. Są tam, gdzie je dy ną szan -
są awan su spo łecz ne go jest stu dio wa nie bli sko do mu. W PWSZ -ach stu diu je obec nie po nad 70 000 osób, a od mo -
men tu utwo rze nia wy kształ ci ły już one po nad 250 tys. spe cja li stów. 

Naj wię cej pań stwo wych uczel ni za wo do wych jest w wo je wódz twach pod kar pac kim i wiel ko pol skim oraz w dol no ślą skim i ma ło pol -
skim. Naj czę ściej zdo by wa się tu dy plo my li cen cja ckie i in ży nier skie. Są jednak i takie PUZ-y, któ re ma ją ta kże upraw nie nia do pro wa dze -
nia stu diów II stop nia (ma gi ster skich).  

Uczel nie pro wa dzą przede wszyst kim li cen cja ckie stu dia hu ma ni stycz ne oraz – co szcze gól nie wa żne w kon tek ście przy szłej pra cy –
 tech nicz ne stu dia in ży nier skie. W ofer cie pra wie wszyst kich PUZ są ta kże li cen cja ckie stu dia me dycz ne (m.in. pie lę gniar stwo, fi zy ko te ra -
pia, ra tow nic two me dycz ne). 

Naj więk szą za le tą na uki w PUZ jest prak tycz ny wy miar kształ ce nia. Uczel nie ści śle współ pra cu ją z lo kal ny mi przed się bior stwa mi i in sty tu cja -
mi, przy go to wu jąc ka drę dla po trzeb lo kal nych ryn ków  – to wiel ka szan sa dla osób, któ re chcą przy go to wać się pod czas stu diów do  
kon kret nej pro fe sji, na by wa jąc umie jęt no ści przy dat ne na praw dzi wych sta no wi skach pra cy.

publiczne  
UCZELNIE ZAWODOWE
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 rol nic two I, In In sty tut Na uk Rol ni czych; stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; 
spe cjal no ści: ży wie nie czło wie ka i or ga ni za cja wy po czyn ku; to wa ro znaw -
stwo pro duk tów i su row ców rol ni czych; agro biz nes; agro tu ry sty ka + cer -
ty fi kat: spe cja li sta sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią w prze my śle spo żyw czym; 
me cha ni za cja rol nic twa + cer ty fi kat die te ty ka: udzie la nie po rad die te tycz -
nych i ży wie nio wych; (kon kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do -
sto so wa ny tak że do osób pra cu ją cych 

 sto sun ki mię dzy na ro do we I, In In sty tut Neo fi lo lo gii; spe cjal no ści: mię dzy -
na ro do wy wy miar ob słu gi ru chu gra nicz ne go i ochro na gra nic /upraw nie nia 
agen ta cel ne go/; mię dzy na ro do wy wy miar ad mi ni stra cji i sa mo rzą du; (kon -
kurs świa dectw doj rza ło ści); uwa ga: plan za jęć do sto so wa ny tak że do osób pra -
cu ją cych 

 

Pań stwo wa Uczel nia Za wo do wa 
im. Igna ce go Mo ścic kie go  
w Cie cha no wie 
 

Biu ro Re kru ta cji    
06-400 Cie cha nów 
ul. Ga brie la Na ru to wi cza 9, pok. nr 18 
www.pu zim.edu.pl 
e -ma il: rek to rat@pu zim.edu.pl 
Re je stra cja kan dy da tów: irk. pu zim. edu. pl 
tel. 23 672 62 00, 23 672 20 50 w. 180 
fax 23 672 20 50 w. 1162 
e -ma il: re kru ta cja@pu zim.edu.pl 

  
Wy dział In ży nie rii i Eko no mii 
06-400 Cie cha nów, ul. Ga brie la Na ru to wi cza 9 
tel./fax 23 672 30 75 
e -ma il: wie@pu zim.edu.pl 
  
Wy dział Na uk o  Zdro wiu i Na uk Spo łecz nych 
06-400 Cie cha nów, ul. Woj ska Pol skie go 51 
tel./fax 23 672 22 13 
e -ma il: wzs@pu zim.edu.pl 
 
Wy dział Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych, Fi lia w Mła wie 
06-500 Mła wa, ul. War szaw ska 52 
tel./fax 23 654 98 08 
e -ma il: wts@pu zim.edu.pl 
 
Ogól ne za sa dy re kru ta cji: 
Re kru ta cja na stu dia sta cjo nar ne pro wa dzo na jest na pod sta wie świa dectw doj -
rza ło ści, a na stu dia II stop nia na pod sta wie dy plo mu ukoń cze nia stu diów I stop -
nia. 
 
Ter mi ny skła da nia do ku men tów: 
 • Na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne – od 13 czerw ca do 23 wrze śnia 2022 r. 
 – I etap – od  13 czerw ca do 28 lip ca 2022 r. 
 – II etap – od 2 sierp nia do nie póź niej niż do 23 wrze śnia 2022 r. 
 – III etap – od 26 wrze śnia do 30 wrze śnia 2022 r. – re kru ta cja uzu peł nia ją ca, 

pod wa run kiem nie wy peł nie nia li mi tu miejsc na da nym kie run ku stu diów 
 • Ogło sze nie wy ni ków po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go – od po wied nio 3 sierp -

nia 2022 r. oraz 26 wrze śnia 20022 r.; re kru ta cja uzu peł nia ją ca – 3 paź dzier -
ni ka 2022 r. 

 

Wy dział In ży nie rii i Eko no mii 
 eko no mia I, In za kre sy: za rzą dza nie i fi nan se w przed się bior stwie, ad mi -

ni stra cja i fi nan se sek to ra pu blicz ne go, fi nan se i ra chun ko wość przed się -
biorstw (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych 
na ma tu rze /z naj wyż szą punk ta cją/) 

 in for ma ty ka I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za kre sy: in ży nie ria sys te -
mów opro gra mo wa nia /ISO-CSE In En glish/, in for ma ty ka w pro ce sach biz -
ne so wych (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa -
nych na ma tu rze /z naj wyż szą punk ta cją/)) 

 in ży nie ria śro do wi ska I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za kre sy: in ży -
nie ria ko mu nal na, sie ci i in sta la cje pły no we, tech no lo gie ener ge tycz ne (kon -
kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze 
/z naj wyż szą punk ta cją/) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za kre -
sy: in ży nie ria pro duk cji, me cha tro ni ka (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy 
przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą punk ta cją/) 

 rol nic two I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za kre sy: agro biz nes, ochro -
na śro do wi ska rol ni cze go (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty 
spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą punk ta cją/) 

 
Wy dział Na uk o Zdro wiu i Na uk Spo łecz nych 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M, Mn (kon kurs świa dectw 

doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą 
punk ta cją/) 

 pie lę gniar stwo III (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród 
zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą punk ta cją/) 

 pra ca so cjal na III, InII za kre sy: pra ca so cjal na w po mo cy spo łecz -
nej, pra ca so cjal na w ob sza rze prze mo cy i uza leż nień (kon kurs świa dectw 
doj rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą 
punk ta cją/) 

 
Wy dział Na uk Tech nicz nych i Spo łecz nych  
Fi lia w Mła wie 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I, In za kre sy: za rzą dza nie kry zy so we, 

bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny (kon kurs świa dectw doj rza ło ści – trzy 
przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą punk ta cją/) 

 elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja I, In stu dia in ży nier skie 3,5-let nie; za -
kre sy: elek tro ni ka prze my sło wa, te le in for ma ty ka (kon kurs świa dectw doj -
rza ło ści – trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą punk -
ta cją/) 

 lo gi sty ka I, In za kre sy: lo gi sty ka i spe dy cja w trans por cie dro go wym, lo -
gi sty ka w przed się bior stwie pro duk cyj nym (kon kurs świa dectw doj rza ło ści 
– trzy przed mio ty spo śród zda wa nych na ma tu rze /z naj wyż szą punk ta cją/) 

 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa w Gło go wie 
67-200 Gło gów, ul. Pio tra Skar gi 5 
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Pań stwo wa Szko ła Wyż sza  
im. Hi po li ta Ce giel skie go 
w Gnieź nie 
 

Rek to rat 
62-200 Gnie zno  
ul. ks. Kard. S. Wy szyń skie go 38 
www.pwsz -gnie zno.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pwsz -gnie zno.edu.pl 
Kam pus Uczel ni 
62-200 Gnie zno, ul. Wrze siń ska 43-55 
tel. 61 424 29 42 

  
uwa ga: szcze gó ło we in for ma cje o za sa dach re kru ta cji na rok aka de mic -
ki 2022-2023 do stęp ne na stro nie in ter ne to wej uczel ni. 
 
 ana li ty ka bez pie czeń stwa I stu dia in ży nier skie 
 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I stu dia li cen cjac kie 
 fi zjo te ra pia M 
 in for ma ty ka I stu dia in ży nier skie 
 pie lę gniar stwo I 
 pie lę gniar stwo I; uwa ga: stu dia pro wa dzo ne w Fi lii w Kro to szy nie 
po łoż nic two I; uwa ga: stu dia w przy go to wa niu 
 pra wo w biz ne sie I, In stu dia li cen cjac kie 
 trans port i lo gi sty ka I, In stu dia in ży nier skie 
 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji I, In stu dia in ży nier skie 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa  
w El blą gu 
82-300 El bląg, ul. Woj ska Pol skie go 1 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła  
Tech nicz no -Eko no micz na  
im. ks. Bro ni sła wa Mar kie wi cza  
w Ja ro sła wiu 
37-500 Ja ro sław, ul. Czar niec kie go 16 
  
Kar ko no ska Pań stwo wa Szko ła Wyż sza  
w Je le niej Gó rze 
58-503 Je le nia Gó ra, ul. Lwó wec ka 18 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa  
w Ko ni nie 
62-510 Ko nin, ul. Przy jaź ni 1 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa  
w Ko sza li nie  
75-582 Ko sza lin, ul. Le śna 1 
 
Kar pac ka Pań stwo wa Uczel nia w Kro śnie 
38-400 Kro sno, Ry nek 1 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa  
im. Wi te lo na w Le gni cy 
59-220 Le gni ca, ul. Sej mo wa 5a 
 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa 
im. Ja na Amo sa Ko meń skie go 
w Lesz nie 
 

Biu ro Re kru ta cji 
64-100 Lesz no, ul. Mic kie wi cza 5 
Bu dy nek Głów ny, par ter, po kój nr 131 
tel. 65 525 01 12 
www.pwsz.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pwsz.edu.pl 

 
 ad mi ni stra cja I, In ścież ki dy plo mo wa nia: ad mi ni stra cja pu blicz na, in ter -

na tio nal bu si ness ad mi ni stra tion (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

 bez pie czeń stwo na ro do we I, In ścież ki dy plo mo wa nia: przy go to wa nie 
do służ by w Po li cji, za rzą dza nie kry zy so we z ele men ta mi obron no ści (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 bu dow nic two I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie sta cjo nar ne dla pra cu ją -
cych; ścież ki dy plo mo wa nia: kon struk cje bu dow la ne, or ga ni za cja i za rzą -
dza nie pro ce sem bu dow la nym (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc) 

 eko no mia I, In ścież ki dy plo mo wa nia: fi nan se i ra chun ko wość ma łych 
i śred nich przed się biorstw, eko no mia me ne dżer ska (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 elek tro tech ni ka I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie sta cjo nar ne dla pra -
cu ją cych; ścież ki dy plo mo wa nia: nie kon wen cjo nal ne źró dła ener gii, in sta -
la cje elek trycz ne (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy czer pa nia li mi -
tu miejsc) 

 fi lo lo gia I ścież ki dy plo mo wa nia: fi lo lo gia w za kre sie ję zy ka an giel skie go /na -
uczy ciel ska, fi lo log w biz ne sie/, fi lo lo gia w za kre sie ję zy ka hisz pań skie go /kul -
tu ro wo -tłu ma cze nio wa, hi spa ni sta w ob słu dze tu ry stycz no -ho te lar skiej/ (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc); uwa ga: ję zyk 
hisz pań ski na ucza ny od pod staw 

 fi zjo te ra pia M (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu 
miejsc) 

 in for ma ty ka I stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścież ki dy plo mo wa nia: in for -
ma ty ka w za rzą dza niu, apli ka cje in ter ne to we i mo bil ne (zło że nie wy ma ga nych 
do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 lo gi sty ka I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścież ki dy plo mo wa nia: lo gi -
sty ka pro duk cji, lo gi sty ka han dlu i usług (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów 
– do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 me cha ni ka i bu do wa ma szyn I, In stu dia 3,5-let nie in ży nier skie sta cjo -
nar ne dla pra cu ją cych; ścież ki dy plo mo wa nia: kom pu te ro we wspo ma ga -
nie pro duk cji, eks plo ata cja i dia gno sty ka po jaz dów sa mo cho do wych (zło -
że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 me cha tro ni ka III, InIIn stu dia 3,5-let nie in ży nier skie; ścież ki dy plo -
mo wa nia: no wo cze sne kon struk cje i tech no lo gie w me cha tro ni ce, za sto -
so wa nie me cha tro ni ki w in ży nie rii elek trycz nej (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (zło że nie wy ma ga nych do -
ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 pie lę gniar stwo I (zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu 
miejsc) 

 wy cho wa nie fi zycz ne III ścież ki dy plo mo wa nia: me na ger spor tu lo kal -
ne go i re kre acji ru cho wej, re kre acyj ny tre ning zdro wot ny wel l ness & SPA 
(zło że nie wy ma ga nych do ku men tów – do wy czer pa nia li mi tu miejsc) 

 



Pań stwo wa Wyż sza Szko ła  
In for ma ty ki i Przed się bior czo ści w Łom ży 
18-400 Łom ża, ul. Aka de mic ka 14 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa  
w No wym Są czu 
33-300 No wy Sącz, ul. Sta szi ca 1 
 
Pod ha lań ska Pań stwo wa Uczel nia Za wo do wa 
w No wym Tar gu 
34-400 No wy Targ, ul. Ko kosz ków 71 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa  
w Ny sie 
48-300 Ny sa, ul. Ar mii Kra jo wej 7 
 

Małopolska Uczelnia Państwowa 
im. rotmistrza Witolda Pileckiego  
w Oświęcimiu 
 

32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8 
tel. 33 842 98 13, 33 842 98 23 
www.uczelniaoswiecim.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pań stwo wa Uczel nia Sta ni sła wa Sta szi ca  
w Pi le 
64-920 Pi ła, ul. Pod cho rą żych 10 
 
Ma zo wiec ka Uczel nia Pu blicz na w Płoc ku 
09-402 Płock, Plac Dą brow skie go 2 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Wschod nio eu ro pej ska 
w Prze my ślu 
37-700 Prze myśl, ul. Ksią żąt Lu bo mir skich 6 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa w Ra ci bo rzu 
47-400 Ra ci bórz, ul. Sło wac kie go 55 
 
Uczel nia Pań stwo wa im. Ja na Grod ka w Sa no ku 
38-500 Sa nok ul. Mic kie wi cza 21 
 
Pań stwo wa Uczel nia  
im. Ste fa na Ba to re go w Skier nie wi cach 
96-100 Skier nie wi ce, ul. Ba to re go 64C 
 

Pań stwo wa Uczel nia Za wo do wa 
im. prof. Edwar da F. Szcze pa ni ka 
w Su wał kach 
 

16-400 Su wał ki, ul. No nie wi cza 10 
tel. 87 562 84 32 
www.puz.su wal ki.pl 
e -ma il: biu ro.rek tor@pwsz.su wal ki.pl 
 

 fi nan se i ra chun ko wość I (1. je den z wy bra nych przed mio tów: ma te ma ty ka, 
hi sto ria, geo gra fia, wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy ka, in for ma ty ka; 2. ję zyk ob cy) 

 eko no mia I→II (1. je den z wy bra nych przed mio tów: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo -
gra fia, wie dza o spo łe czeń stwie, fi zy ka, in for ma ty ka; 2. ję zyk ob cy) 

 fi lo lo gia I (1. ję zyk an giel ski, 2. ję zyk ro syj ski); uwa ga: w przy pad ku kan dy da -
tów, któ rzy nie zda wa li ma tu ry z ję zy ka an giel skie go lub ję zy ka ro syj skie go 
na le ży do star czyć cer ty fi kat po świad cza ją cy zna jo mość ję zy ka an giel skie go 
w stop niu B2 

 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M (1. je den z wy bra nych 
przed mio tów: ję zyk pol ski lub hi sto ria lub wie dza o spo łe czeń stwie; 2. ję zyk ob cy) 

 trans port I stu dia in ży nier skie (1. je den z wy bra nych przed mio tów: ma te -
ma ty ka lub fi zy ka, che mia, in for ma ty ka; 2. ję zyk ob cy) 
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 bu dow nic two I stu dia in ży nier skie (1. je den z wy bra nych przed mio tów: ma -
te ma ty ka, fi zy ka, che mia, In for ma ty ka; 2. ję zyk ob cy) 

 pro duk cja i prze twór stwo su row ców rol ni czych I stu dia in ży nier skie 
(1. je den z wy bra nych przed mio tów: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, in -
for ma ty ka; 2. ję zyk ob cy) 

 za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji I stu dia in ży nier skie (1. je den z wy -
bra nych przed mio tów: ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, infor ma ty ka; 2. ję -
zyk ob cy) 

 pie lę gniar stwo I (1. je den z wy bra nych przed mio tów: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
ma te ma ty ka, geo gra fia, wie dza o spo łe czeń stwie; 2. ję zyk ob cy) 

 ra tow nic two me dycz ne I (1. je den z wy bra nych przed mio tów: bio lo gia, che -
mia, fi zy ka, ma te ma ty ka, geo gra fia, wie dza o spo łe czeń stwie; 2. ję zyk ob cy)  

 bez pie czeń stwo we wnętrz ne I→II (1. je den z wy bra nych przed mio tów: hi -
sto ria, wie dza o spo łe czeń stwie, geo gra fia; 2. ję zyk ob cy) 

 ko sme to lo gia I (1. je den z wy bra nych przed mio tów: bio lo gia, che mia, fi zy ka, 
ma te ma ty ka, geo gra fia, wie dza o spo łe czeń stwie; 2. ję zyk ob cy) 

 lo gi sty ka I (1. je den z wy bra nych przed mio tów: ma te ma ty ka, hi sto ria, geo gra -
fia, wie dza o spo łe czeń stwie, 2. ję zyk ob cy) 

 
Pań stwo wa Uczel nia Za wo do wa  
im. prof. Sta ni sła wa Tar now skie go  
w Tar no brze gu 
39-400 Tar no brzeg, ul. Sien kie wi cza 50 
 
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa  
w Tar no wie 
33-100 Tar nów, ul. Mic kie wi cza 8 
 

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła  
Za wo do wa w Wał czu 
 

78-600 Wałcz 
ul. Woj ska Pol skie go 99, bu dy nek 4 
tel. 67 250 01 87 
https://pwsz.eu 
e -ma il: dzie ka nat@pwsz.eu 
 

 ad mi ni stra cja I, In (1. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, WOS, 
hi sto ria, geo gra fia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 2. ję zyk pol ski lub ję zyk ob cy) 

 bez pie czeń stwo I, In (1. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, 
WOS, hi sto ria, geo gra fia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 2. ję zyk pol ski lub ję -
zyk ob cy) 

 fi nan se i ra chun ko wość I, In (1. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, 
fi zy ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 2. ję zyk pol ski 
lub ję zyk ob cy) 

 in for ma ty ka I, In (1. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy ka, WOS, hi -
sto ria, geo gra fia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 2. ję zyk pol ski lub ję zyk ob cy) 

 pe da go gi ka III, InIIn (1. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 2. ję zyk pol ski lub 
ję zyk ob cy) 

 wy cho wa nie fi zycz ne I, In (1. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 2. ję zyk pol ski lub 
ję zyk ob cy) 

 za rzą dza nie III, InIIn (1. je den przed miot spo śród: ma te ma ty ka, fi zy -
ka, WOS, hi sto ria, geo gra fia, che mia, bio lo gia, in for ma ty ka; 2. ję zyk pol ski lub 
ję zyk ob cy) 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4 
 
Pań stwo wa Uczel nia Za wo do wa we Wło cław ku 
87-800 Wło cła wek, ul. 3 Ma ja 17 
 
Uczel nia Pań stwo wa im. Szy mo na Szy mo no wi ca  
w Za mo ściu 
22-400 Za mość, ul. Pe re ca 2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Dziewczyny
na politechniki!

7 kwietnia 2022

www.w.w dziewczynynapolitechniki.pl

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
http://shesnnovation.pl/
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Są co raz bar dziej po pu lar ne, bo po ma ga ją zdo być ce nio ne przez pra co daw ców prak tycz ne umie jęt no ści. Wy bie -
ra ją je nie tyl ko ab sol wen ci szkół ŚREDNICH, ale ta kże stu den ci, któ rzy rów no le gle stu diu ją swój kie ru nek i uczą 
się za wo du.

W pol skim sys te mie edu ka cji szko ła po li ce al na jest prze zna czo na dla ab sol wen tów szkół średnich. Ko niecz ne jest za tem po sia da nie  
wy kształ ce nia śred nie go, ma tu ra nie jest wy ma ga na. Jest to więc świet na pro po zy cja dla tych, któ rzy chcą szyb ko zdo być za wód, nie zda li 
ma tu ry bądź nie do sta li się na stu dia. Ale dziś szko ła po li ce al na prze sta ła już być sy no ni mem po ra żki edu ka cyj nej, a ra cjo nal nym wy bo -
rem. Co raz częst sze są sy tu acje, że oso by, któ re stu diu ją na stu diach sta cjo nar nych, w week en dy uzu peł nia ją kom pe ten cje na po krew -
nych kie run kach wła śnie w te go ty pu szko łach. 

Wy ró żnia się szko ły po li ce al ne pu blicz ne, nie pu blicz ne z upraw nie nia mi szkół pu blicz nych oraz nie pu blicz ne bez upraw nień szkół pu -
blicz nych. Szko ły po li ce al ne do ko nu ją na bo ru dwu krot nie – we wrze śniu i w lu tym. Czas trwa nia na uki dla po szcze gól nych za wo dów 
w po li ce al nej szko le z upraw nie nia mi szko ły pu blicz nej, bądź w szko le po li ce al nej pu blicz nej, okre śla pro gram MEN. Na uka na więk szo -
ści kie run ków trwa dwa la ta, czy li czte ry se me stry. W szko łach po li ce al nych bez upraw nień szko ły pu blicz nej na uka trwa je den rok, czy li 
dwa se me stry.  

szkoły  
POLICEALNE

War szaw ska Szko ła Re kla my 
 
02-777 War sza wa, ul. Szolc -Ro go ziń skie go 3 
tel. 22 855 00 50 
www.aka de mia re kla my.edu.pl 
e -ma il: szko la re kla my@szko la re kla my.pl 
 
W ofer cie szko ły 9 spe cja li za cji: 
1. Pro jek to wa nie gra ficz ne 
2. Mul ti me dia 
3. Fo to gra fia ar ty stycz na i re kla mo wa 
4. Re ali za cja fil mo wa i te le wi zyj na 
5. Pro duk cja fil mo wa i te le wi zyj na 
6. Re ali za cje in ter me dial ne 
7. Ani ma cja 
8. Wi zaż i cha rak te ry za cja 
9. Stra te gia re kla my i pu blic re la tions (kur sy me na dżer skie) 
Przez 25 lat swo jej obec no ści na ryn ku edu ka cyj nym spe cja li zu je my się w na -
ucza niu za wo do wym sta wia jąc na prak ty kę, pro fe sjo nal ną ka drę i in dy wi du al -
ne po dej ście do każ de go Słu cha cza. Mu ry na szej szko ły każ de go ro ku opusz -
cza kil ka set osób po dej mu ją cych pra cę w bran ży re kla mo wej, ar ty stycz nej 
i kre atyw nej. Wy cho dząc na prze ciw co raz więk sze mu za in te re so wa niu na szą 
ofer tą roz po czę li śmy współ pra cę z War szaw ską Wyż szą Szko łą Hu ma ni stycz -
ną im. Bo le sła wa Pru sa (wwsh.edu.pl) i uru cho mi li śmy 3-let nie stu dia li cen cjac -
kie na kie run ku Dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na w spe cja li za cjach: 
 Stra te gia re kla my i pu blic re la tions 
 Gra fi ka w no wych me diach i ko mu ni ko wa niu spo łecz nym; 
  Fo to gra fia w no wych me diach i ko mu ni ko wa niu spo łecz nym; 
 Or ga ni za cja pro duk cji ra dio wo -te le wi zyj nej i re ży se ria. 
 Pro gram na ucza nia opie ra my na na szym, spraw dzo nym i prak tycz nym sys -
te mie po zwa la ją cym do sto so wać plan do wła snych, in dy wi du al nych za in te -
re so wań oraz po trzeb. Roz wi ja my tak że sys tem prak tyk i kur sów kom pe -
ten cji za wo do wych gwa ran tu jąc każ de mu do stęp do cie ka wej ofer ty 
i moż li wość roz wo ju. 
 

KamArti  
 
00-144 War sza wa, al. So li dar no ści 93 lok. 4  
tel. 603 219 209  
www.kamarti.pl 
e-mail: sekretariat@kamarti.pl  
 
KamArti jest po li ce al ną szko łą ar ty stycz ną, utwo rzo ną przez ak to ra, re ży -
se ra, dy rek to ra Te atru Ka mie ni ca w War sza wie – Emi lia na Ka miń skie go.  
To je dy na ta ka szko ła w Pol sce, dzia ła ją ca przy war szaw skim Te atrze Ka mie ni -
ca. Uczy w kie run kach: „Re ali za cje in ter me dial ne” „Sty li za cja ko stiu mu 
i kre acja wi ze run ku” oraz „Tech ni ki sce no gra ficz ne”, a pro gram na uki jest 
ukie run ko wa ny na roz wój umie jęt no ści w za kre sie re ali za cji dźwię ku, świa -
tła i mul ti me diów, kre acji wi ze run ku, cha rak te ry za cji, pro jek to wa nia 
ko stiu mów, sce no gra fii. 
KamArti przy go to wu je do za wo du zwią za ne go z tech nicz ną ob słu -
gą m.in. przed sta wień te atral nych, kon cer tów, wy da rzeń ar ty stycz -
nych, biz ne so wych i spor to wych. Na uka trwa 2 la ta (4 se me stry) i koń -
czy się eg za mi nem za wo do wym.  
Szko ła kła dzie na cisk na za ję cia prak tycz ne, pro wa dzo ne przez do świad -
czo nych spe cja li stów z bran ży. Wśród na uczy cie li są eks per ci, ma ją cy 
na swo ich kon tach naj więk sze re ali za cje sce nicz ne i fil mo we za rów no 
w kra ju, jak i za gra ni cą. Pra cu je my na naj lep szym sprzę cie i or ga ni zu je my 
prak tycz ną na ukę za wo du w wie lu miej scach, po ka zu jąc sze ro kie spek trum 
moż li wo ści pod ję cia pra cy!  



https://pwszchelm.edu.pl/


https://pwr.edu.pl/
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