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Studiuj na Uniwersytecie Pedagogicznym

Szukasz dobrego kierunku studiów? Pragniesz rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę 

oraz umiejętności? Marzysz o prestiżowej pracy? Nie zwlekaj – wybierz Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie!

Jesteśmy najlepszą Uczelnią pedagogiczną w Polsce. Kształcimy zarówno pedagogów, 

jak i specjalistów z dziedzin o profilu nienauczycielskim.  Prowadzimy 46 kierunków stu-

diów na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Politologii, Filologicznym, Pedagogicz-

nym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz Sztuki. 

Nasze Wydziały mogą poszczycić się wybitnymi specjalistami oraz wysoko wykwalifi-

kowaną kadrą dydaktyczną. 

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Pedagogicznego jest na bieżąco dostosowywana do 

zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz do światowych trendów sektora edukacji. 

Naszym celem jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętno-

ści praktycznych. Na Uniwersytecie Pedagogicznym można uzyskać tytuły zawodowe: 

magistra, magistra sztuki, licencjata lub inżyniera.

Oprócz wysokiego standardu nauczania na naszych studentów czeka imponująca baza 

infrastrukturalna – supernowoczesne budynki mieszkalne, biblioteki, pracownie, labo-

ratoria oraz liczne obiekty Centrum Sportu i Rekreacji – w tym pływalnia, siłownia oraz 

gabinet spa.

Studiuj na Uniwersytecie Pedagogicznym – Uczelni z tradycją w sercu Krakowa!



whum.up.krakow.pl

WYDZIAŁ 
HUMANISTYCZNY



Instytut Filozofii i Socjologii

 ∙ etyka – mediacje i negocjacje

 ∙ filozofia

 ∙ socjologia

 ∙ zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

ul. Podchorążych 2, pok. 242

tel. 12 662-62-23

ifis@up.krakow.pl

ifis.up.krakow.pl

Instytut Historii i Archiwistyki

 ∙ archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

 ∙ historia

 ∙ turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 

ul. Podchorążych 2, pok. 324

tel. 12 662-61-82

historia@up.krakow.pl

historia.up.krakow.pl



Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna 
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

archiwistyka, zarządzanie 
dokumentacją i infobrokerstwo

język polski (P lub R)

etyka – mediacje i negocjacje jeden z przedmiotów: język polski, język obcy 
nowożytny, matematyka (P lub R)

filozofia filozofia z etyką (nauczycielska) jeden z przedmiotów: język polski, matematyka, 
język obcy nowożytny (P lub R) 

historia antropologia historyczna język polski (P lub R) 
historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)

socjologia jeden z przedmiotów: język polski, historia, 
matematyka, język obcy nowożytny (P lub R) 

turystyka historyczna 
i dziedzictwo kulturowe  

język polski (P lub R)

zarządzanie oświatą  
i organizacjami pozarządowymi

jeden z przedmiotów: język polski, matematyka, 
język obcy nowożytny (P lub R)



Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek studiów Specjalność
Przedmioty maturalne – część pisemna 

(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

archiwistyka, zarządzanie 
dokumentacją 
i infobrokerstwo */

język polski (P lub R)

etyka – mediacje i negocjacje jeden z przedmiotów: język polski, język obcy 
nowożytny, matematyka (P lub R)

filozofia filozofia z elementami psychologii jeden z przedmiotów: język polski, matematyka, 
język obcy nowożytny (P lub R) 

historia */ antropologia historyczna język polski (P lub R) 
historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)

socjologia jeden z przedmiotów: język polski, historia, 
matematyka, język obcy nowożytny (P lub R) 

turystyka historyczna 
i dziedzictwo kulturowe * / 

język polski (P lub R)

zarządzanie oświatą  
i organizacjami pozarządowymi

jeden z przedmiotów: język polski, matematyka, 
język obcy nowożytny (P lub R) 

*/ studia w trybie @t-home



WYDZIAŁ 
POLITOLOGII
wpl.up.krakow.pl



Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

 ∙ administracja

 ∙ ekonomia społeczna

 ∙ prawo

ul. Podchorążych 2, pok. 234

tel. 12 662 62 11

ipae@up.krakow.pl

prawo.up.krakow.pl

Instytut Politologii

 ∙ bezpieczeństwo wewnętrzne

 ∙ politologia

 ∙ stosunki międzynarodowe

ul. Podchorążych 2, pok. 236

tel. 12 662 64 46

ip@up.krakow.pl

politologia.up.krakow.pl



Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna 
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

administracja język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
bezpieczeństwo wewnętrzne język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
ekonomia społeczna język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R);

uwzględniony zostanie również wynik egzaminu 
maturalnego z jednego z przedmiotów: wiedza 
o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia

politologia język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
stosunki międzynarodowe język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna 
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

prawo język polski oraz historia (P lub R);
w przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu 
maturalnego z historii, decyduje wynik z wiedzy 
o społeczeństwie (P lub R);
kryterium rozstrzygające: język obcy nowożytny 
(P lub R)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna 
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

administracja język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
bezpieczeństwo wewnętrzne język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
ekonomia społeczna język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R);

uwzględniony zostanie również wynik egzaminu 
maturalnego z jednego z przedmiotów: wiedza 
o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia

politologia język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
stosunki międzynarodowe język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna 
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

prawo język polski oraz historia (P lub R);
w przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu 
maturalnego z historii decyduje – w kolejności – 
wynik z wiedzy o społeczeństwie, języka obcego 
nowożytnego (P lub R)



radiospektrum.up.krakow.pl



filologia.up.krakow.pl

         ebook                           reade
r                

WYDZIAŁ 
FILOLOGICZNY



Instytut Filologii Polskiej

 ∙ filologia polska

 ∙ kulturoznawstwo i wiedza o mediach

 ∙ logopedia

ul. Podchorążych 2, pok. 563

tel. 12 662-61-44

polon@up.krakow.pl

filpolska.up.krakow.pl

Instytut Neofilologii

 ∙ filologia angielska

ul. Karmelicka 41, pok. 203

tel. 12 662-62-05

filang@up.krakow.pl

neofilologia.up.krakow.pl

 ∙ filologia hiszpańska

 ∙ filologia romańska

 ∙ filologia romańska z językiem angielskim

 ∙ filologia romańska z językiem rosyjskim

 ∙ filologia włoska

ul. Podchorążych 2, pok. 255

tel. 12 662-62-01

neofil@up.krakow.pl

neofilologia.up.krakow.pl

 ∙ filologia germańska

 ∙ filologia rosyjska

 ∙ filologia rosyjska z językiem angielskim

 ∙ filologia rosyjska z językiem francuskim

ul. Studencka 5, pok. 101

tel. 12 662-67-31

germ@up.krakow.pl

filros@up.krakow.pl

neofilologia.up.krakow.pl

Instytut Nauk o Informacji

 ∙ architektura informacji

 ∙ zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

ul. Podchorążych 2, pok. 354

tel. 12 662-61-68

inoi@up.krakow.pl

inoi.up.krakow.pl



Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

architektura informacji język polski (P lub R)
filologia polska nauczycielska (polonistyczna) język polski (P lub R)

nauczycielska z logopedią
edytorstwo
komunikacja społeczna i medialna

filologia filologia angielska (nauczycielska) język angielski (P lub R)
filologia angielska

filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego 

(nauczycielska)

język niemiecki lub inny język obcy nowożytny  
(P lub R)

filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego 

z modułem biznesowym (nauczycielska)

filologia germańska
– język niemiecki w biznesie
filologia hiszpańska język hiszpański lub inny język obcy nowożytny 

(angielski, niemiecki, francuski, włoski lub 
rosyjski) (P lub R) oraz jeden z przedmiotów: 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  
(P lub R)

filologia romańska 
– metodyka nauczania języka francuskiego dzieci 

(nauczycielska)

język obcy nowożytny (angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski)  
(P lub R)

filologia romańska
– język francuski stosowany – przekładoznawstwo 

w zakresie języków specjalistycznych 
(przedsiębiorstwo, biznes, administracja)

filologia romańska z językiem angielskim
– języki obce w komunikacji biznesowej
filologia romańska z językiem rosyjskim
– języki obce w komunikacji biznesowej
filologia rosyjska
– metodyka nauczania języka rosyjskiego 

z modułem biznesowym

język rosyjski lub inny język obcy nowożytny  
(P lub R)

filologia rosyjska
– przekładoznawcza
filologia rosyjska z językiem angielskim
– języki obce w komunikacji biznesowej

filologia rosyjska z językiem francuskim
– języki obce w komunikacji biznesowej
filologia włoska język polski oraz język obcy nowożytny (angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub 
włoski) (P lub R)



kulturoznawstwo i wiedza  
o mediach

język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

logopedia nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej 
(nauczycielska)

język polski (P lub R)
Sprawdzian predyspozycji do wykonywania 
zawodu logopedy – rozmowa.nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego 

(nauczycielska)
zarządzanie informacją  
i publikowanie cyfrowe

język polski (P lub R)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

architektura informacji język polski (P lub R)
filologia polska nauczycielska (polonistyczna) język polski (P lub R)

komunikacja społeczna i medialna
edytorstwo

filologia filologia angielska (nauczycielska) język angielski (P lub R)
filologia angielska
filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego  

z modułem biznesowym (nauczycielska)

język niemiecki (P lub R)

filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego 

(nauczycielska)
filologia germańska
– język niemiecki w biznesie

kulturoznawstwo i wiedza  
o mediach

język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)



wp.up.krakow.pl

WYDZIAŁ 
PEDAGOGICZNY



Instytut Nauk o Wychowaniu

 ∙ pedagogika

 ∙ pedagogika społeczno-opiekuńcza 
z pedagogiką szkolną

 ∙  promocja zdrowia  
i profilaktyka uzależnień

ul. R. Ingardena 4, pok. 414

tel. 12 662-66-00

12 662-65-99

inow@up.krakow.pl

inow.up.krakow.pl

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 ∙ pedagogika przedszkolna  
i wczesnoszkolna

ul. R. Ingardena 4, pok. 314

tel. 12 662-66-24

ippis@up.krakow.pl

ippis.up.krakow.pl

Instytut Pedagogiki Specjalnej

 ∙ pedagogika specjalna

ul. R. Ingardena 4, pok. 109

tel. 12 662-66-36

ips@up.krakow.pl

ips.up.krakow.pl

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

 ∙ bezpieczeństwo narodowe

 ∙ edukacja dla bezpieczeństwa 
i działań proobronnych

 ∙ edukacja dla bezpieczeństwa  
i obrona terytorialna

ul. R. Ingardena 4, pok. 203N

tel. 12 662-66-04

ibieo@up.krakow.pl

ibieo.up.krakow.pl

Instytut Pracy Socjalnej

 ∙ praca socjalna

os. Stalowe 17, pok. 112

tel. 12 662-79-50

ipsoc@up.krakow.pl

ipsoc.up.krakow.pl

Katedra Psychologii

 ∙ psychologia

 ∙ pedagogika

 ∙  psychoprofilaktyka zaburzeń 
i wspomaganie rozwoju

ul. Podchorążych 2, pok. 348

tel. 12 662-62-29

psych@up.krakow.pl

psych.up.krakow.pl



Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

bezpieczeństwo narodowe język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
pedagogika pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką 

szkolną (nauczycielska)
język polski (P lub R)

promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 
(nauczycielska)
psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie 
rozwoju (nauczycielska)
edukacja dla bezpieczeństwa i działań 
proobronnych

język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna
pedagogika przedszkolna  
i wczesnoszkolna 

nauczycielska język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

pedagogika specjalna asystent osoby niepełnosprawnej język polski (P lub R)
edukacja i rehabilitacja uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną  
(oligofrenopedagogika) (nauczycielska)
edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących  
i słabosłyszących (surdopedagogika) 
(nauczycielska)
terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością

praca socjalna asystent rodziny język polski (P lub R)
organizator pomocy instytucjonalnej

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

psychologia psychologia edukacyjna język polski, język obcy nowożytny oraz 
jeden z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka 
z astronomią, geografia, historia, matematyka, 
informatyka (P lub R)

psychologia kliniczna



Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

bezpieczeństwo narodowe język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
pedagogika pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką 

szkolną (nauczycielska)
język polski (P lub R)

promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 
(nauczycielska)
psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie 
rozwoju (nauczycielska)
edukacja dla bezpieczeństwa i działań 
proobronnych

język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna
pedagogika przedszkolna  
i wczesnoszkolna 

nauczycielska język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

pedagogika specjalna asystent osoby niepełnosprawnej język polski (P lub R)
edukacja i rehabilitacja uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną  
(oligofrenopedagogika) (nauczycielska)
edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących  
i słabosłyszących (surdopedagogika) 
(nauczycielska)
terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością

praca socjalna asystent rodziny język polski (P lub R)
organizator pomocy instytucjonalnej

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

psychologia psychologia edukacyjna język polski, język obcy nowożytny oraz 
jeden z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka 
z astronomią, geografia, historia, matematyka, 
informatyka (P lub R)

psychologia kliniczna



WYDZIAŁ 
GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNY
wgb.up.krakow.pl



Instytut Biologii

 ∙ bioinformatyka

 ∙ biologia

 ∙ ochrona środowiska

ul. Podchorążych 2, pok. 229N

tel. 12 662-67-20

12 662-78-20

ibiol@up.krakow.pl

biologia.up.krakow.pl

Instytut Geografii

 ∙ geografia

 ∙ gospodarka przestrzenna

 ∙ monitoring środowiska przyrodniczego

 ∙ turystyka i rekreacja

ul. Podchorążych 2, pok. 442

tel. 12 662-62-45

geograf@up.krakow.pl

geografia.up.krakow.pl



Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek studiów Specjalność
Przedmioty maturalne – część pisemna

(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

bioinformatyka */ średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana informatyka, biologia, fizyka lub 
matematyka (R)

biologia biologia z przyrodą (nauczycielska) średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana biologia (R) biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 

geografia geografia z przyrodą (nauczycielska) średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana geografia (R)

geomonitoring
geografia fizyczna
geografia z geoinformacją
geografia z geoturystyką
geografia z przedsiębiorczością i gospodarką 
przestrzenną
geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
geografia z zarządzaniem środowiskiem 
geograficznym

gospodarka przestrzenna */ geoinformacja średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana geografia (R)

gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
gospodarka odnawialnymi źródłami energii
przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
rozwój lokalny i regionalny
zarządzanie środowiskiem geograficznym

monitoring środowiska 
przyrodniczego

średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana biologia lub geografia (R)

ochrona środowiska */ odnawialne źródła energii średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana biologia, chemia, geografia lub 
fizyka (R)

zarządzanie środowiskiem geograficznym

turystyka i rekreacja animacja w turystyce i rekreacji średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana geografia (R)

geoturystyka
pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
przedsiębiorczość w turystyce
turystyka międzynarodowa
turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej

*/ studia inżynierskie 3,5-roczne



Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

biologia biologia z przyrodą (nauczycielska) średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana biologia (R) biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska 

geografia geografia z przyrodą (nauczycielska) średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana geografia (R)

geomonitoring
geografia fizyczna
geografia z geoinformacją
geografia z geoturystyką
geografia z przedsiębiorczością i gospodarką 
przestrzenną
geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
geografia z zarządzaniem środowiskiem 
geograficznym

gospodarka przestrzenna */ geoinformacja średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana geografia (R)

gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
gospodarka odnawialnymi źródłami energii
przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
rozwój lokalny i regionalny
zarządzanie środowiskiem geograficznym

monitoring środowiska 
przyrodniczego

średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana biologia lub geografia (R)

turystyka i rekreacja animacja w turystyce i rekreacji średnia wyników egzaminu maturalnego 
ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R)  
– preferowana geografia (R)

geoturystyka
pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
przedsiębiorczość w turystyce
turystyka międzynarodowa

*/ studia inżynierskie 3,5-roczne



wmft.up.krakow.pl

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-
-FIZYCZNO-TECHNICZNY



Instytut Fizyki

 ∙ fizyka

ul. Podchorążych 2, pok. 515

tel. 12 662-62-98

ifiz@up.krakow.pl

fizyka.up.krakow.pl

Instytut Matematyki

 ∙ matematyka

ul. Podchorążych 2, pok. 219

tel. 12 662-62-73

12 662-62-74

instmat@up.krakow.pl

matematyka.up.krakow.pl

Instytut Techniki

 ∙ edukacja techniczno-informatyczna

ul. Podchorążych 2, pok. 32

tel. 12 662-63-31

technika@up.krakow.pl

technika.up.krakow.pl

Instytut Informatyki

 ∙ informatyka

ul. Podchorążych 2, pok. 403N

tel. 12 662-78-45

12 662-78-46

ii@up.krakow.pl

ii.up.krakow.pl



Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

edukacja 
techniczno-informatyczna */

technika z informatyką (nauczycielska) średnia wyników egzaminu maturalnego (P lub R)
odnawialne źródła energii (nauczycielska)
informatyka stosowana w technice
inżynieria materiałowa i komputerowe 
wspomaganie inżynierii produkcji

fizyka fizyka z matematyką (nauczycielska) matematyka oraz język obcy nowożytny (P lub R)
fizyka z przyrodą (nauczycielska)
fizyka z informatyką (nauczycielska)
ekofizyka z ochroną radiologiczną
fizyka z astronomią i popularyzacją wiedzy /
Physics with Astronomy

informatyka */ administracja systemami informatycznymi matematyka lub informatyka (P lub R)  
– preferowana matematyka lub informatyka (R)multimedia i technologie internetowe

social media
matematyka matematyka (nauczycielska) matematyka (P lub R)  

– preferowana matematyka (R)matematyka z informatyką (nauczycielska)
matematyka z językiem angielskim (nauczycielska)
matematyka i oligofrenopedagogika 
(nauczycielska)
matematyka stosowana

*/ studia inżynierskie 3,5-roczne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów Specjalność

Przedmioty maturalne – część pisemna
(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

edukacja 
techniczno-informatyczna */

technika z informatyką (nauczycielska) średnia wyników egzaminu maturalnego (P lub R)

informatyka stosowana w technice

informatyka */ administracja systemami informatycznymi jeden z przedmiotów: matematyka, informatyka, 
fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny 
(P lub R)  
– preferowana matematyka lub informatyka (R)

multimedia i technologie internetowe

matematyka matematyka (nauczycielska) matematyka (P lub R)  
– preferowana matematyka (R)

*/ studia inżynierskie 3,5-roczne
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wydzialsztuki.up.krakow.pl

WYDZIAŁ 
SZTUKI



Instytut Grafiki i Wzornictwa

 ∙ grafika

 ∙ wzornictwo

ul. Podchorążych 2, pok. 179

tel. 12 662-66-72

12 662-61-41

dzws@up.krakow.pl

wydzialsztuki.up.krakow.pl

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

 ∙ animacja kultury w przestrzeni społecznej

 ∙ malarstwo

ul. Podchorążych 2, pok. 179

tel. 12 662-66-72

12 662-61-41

dzws@up.krakow.pl

wydzialsztuki.up.krakow.pl

Katedra Multimediów

 ∙ Digital Design

ul. Podchorążych 2, pok. 179

tel. 12 662-66-72

12 662-61-41

dzws@up.krakow.pl

wydzialsztuki.up.krakow.pl

Katedra Intermediów

 ∙ sztuka i media

ul. Podchorążych 2, pok. 179

tel. 12 662-66-72

12 662-61-41

dzws@up.krakow.pl

wydzialsztuki.up.krakow.pl



Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek studiów Specjalność
Przedmioty maturalne – część pisemna

(poziom: P – podstawowy, R – rozszerzony)

animacja kultury w przestrzeni 
społecznej

nauczycielska świadectwo maturalne oraz:
 - ocena prac kandydata (teczka)
 - rozmowa kwalifikacyjna organizacja działań twórczych

Digital Design świadectwo maturalne oraz: 
 - rozmowa kwalifikacyjna
 - egzamin praktyczny: zadanie egzaminacyjne 
w formie rysunkowo-testowej

grafika świadectwo maturalne oraz: 
 - ocena prac kandydata (teczka)
 - egzamin praktyczny: rysunek z natury i praca 
z wyobraźni

malarstwo świadectwo maturalne oraz: 
 - ocena prac kandydata (teczka)
 - rozmowa kwalifikacyjna

sztuka i media świadectwo maturalne oraz: 
 - ocena prac kandydata z zakresu sztuk 
wizualnych

wzornictwo świadectwo maturalne oraz: 
 - ocena prac kandydata (portfolio)
 - egzamin praktyczny – rysunek i zadanie 
projektowe



Studiuj na Uniwersytecie Pedagogicznym

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie rozwiniesz swoje pasje i hobby. Dzięki 

różnorodnym organizacjom poznasz urok prawdziwego życia studenckiego. Program 

Erasmus+ umożliwi Ci podjęcie studiów za granicą, zwiedzenie wspaniałych miejsc 

oraz nawiązanie przyjaźni z ludźmi z całej Europy. W kołach naukowych będziesz mógł 

realizować rozmaite projekty, pielęgnując swoje talenty oraz pogłębiając dotychcza-

sową wiedzę. Jeżeli interesujesz się nowymi mediami oraz dziennikarstwem, możesz 

rozpocząć współpracę z uczelnianym Radiem Spektrum oraz Pismem „Konspekt”.  

Niezapomniane imprezy, koncerty oraz wydarzenia kulturalne czekają na Ciebie w Klu-

bie Studenckim „Bakałarz”. Chwilę relaksu zapewni Ci Centrum Sportu i Rekreacji z no-

woczesną bazą sportową oraz spa. 

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na wsparcie oraz pomoc. Wykwalifikowana kadra 

Biura Rekrutacji oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także 

dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno- 

-bytowych. Osoby niepełnosprawne oraz w kryzysach psychicznych mogą liczyć na 

wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, w tym na konsultacje z psychologiem. 

Biuro Promocji i Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodo-

wymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty.

Dołącz do nas – czekamy właśnie na Ciebie!



Samorząd Studentów

samorzad.up.krakow.pl

Tu możesz:

 ∙ zaangażować się w życie Uczelni

 ∙ realnie wpływać na decyzje dotyczące życia studentów

 ∙ zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania uczelni wyższej

 ∙ organizować wiele studenckich imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych  
oraz akcji charytatywnych

 ∙ nawiązać interesujące znajomości

 ∙ zdobyć cenne doświadczenie ze sfery event managementu

 ∙ brać udział w wielu wyjazdach, spotkaniach, kursach i warsztatach 

Koła Naukowe

www.up.krakow.pl/student/kola-naukowe 

Tu możesz:

 ∙ poszerzać swoją wiedzę

 ∙ zdobywać doświadczenia w pracy badawczej

 ∙ brać udział w międzynarodowych konferencjach

 ∙ nawiązywać kontakty w kraju i za granicą

 ∙ być mistrzem w swojej dziedzinie

Biuro Promocji i Karier

bks.up.krakow.pl

Oferuje:

 ∙ profesjonalne doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów

 ∙ fachowe poradnictwo psychologiczne

 ∙ pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

 ∙ warsztaty w zakresie doskonalenia niezbędnych umiejętności interpersonalnych  
oraz aktywnego poszukiwania pracy

 ∙ informacje o dotacjach na zakładanie działalności gospodarczej



Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

bon.up.krakow.pl

Tu możesz:

 ∙ uzyskać porady w kwestiach związanych z niepełnosprawnością

 ∙ zasięgnąć informacji o możliwościach otrzymania pomocy materialnej np. ze środków PFRON, MOPS, PCPR

 ∙ uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem na uczelni związanych z niepełnosprawnością

 ∙ wziąć udział w różnego rodzaju imprezach, spotkaniach, kursach i warsztatach

Erasmus+

bwm.up.krakow.pl

Dzięki programowi Erasmus+ możesz:

 ∙ wyjechać do ponad 180 uczelni partnerskich

 ∙ poznawać kultury innych państw

 ∙ zdobywać cenne doświadczenia

 ∙ zwiększyć szansę na rynku pracy

 ∙ podszlifować język obcy



Centrum Sportu i Rekreacji 

csir.up.krakow.pl

Zapewnia:

 ∙ nowoczesną bazę sportową (kryta pływalnia, sala fitness, siłownia, sauna, gabinet odnowy biologicznej)

 ∙ zajęcia sportowe (np. turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, 
tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka) w ramach zajęć z wychowania fizycznego

Klub Studencki „Bakałarz”

bakalarz.up.krakow.pl

Tu możesz:

 ∙ brać udział w koncertach, kabaretonach, promocjach książek, projekcjach filmowych, 
relacjach z podróży naukowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi 

 ∙ uczestniczyć w wieczorach autorskich, wystawach fotograficznych lub plastycznych

 ∙ rozwijać zdolności aktorskie w „Teatrze Bakałarz”

Pismo „Konspekt”

konspekt.up.krakow.pl

Tu możesz:

 ∙ publikować artykuły naukowe i popularnonaukowe

 ∙ realizować praktyki bądź staże

 ∙ zapoznać się z warsztatem pracy dziennikarza

Radio Spektrum

radiospektrum.up.krakow.pl

Tu możesz:

 ∙ rozwijać zdolności dziennikarskie

 ∙ realizować praktyki bądź staże

 ∙ prowadzić własną audycję



Biuro Rekrutacji

ul. Podchorążych 2, pok. 28-29

30-084 Kraków

tel. 12 662-60-93

studia.up.krakow.pl

Biuro Spraw Studenckich

ul. Podchorążych 2, pok. 14-15

30-084 Kraków

tel. 12 662-60-39

12 662-60-40

stypendia@up.krakow.pl

stypendia.up.krakow.pl

Domy studenckie

 ∙ DS „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9A (ach.up.krakow.pl)

 ∙ DS „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9 (ach.up.krakow.pl)

 ∙ DS „Atol”, ul. Grochowa 17 (atol.up.krakow.pl)

 ∙ DS „Zaułek”, ul. Piekarska 5-7 (zaulek.up.krakow.pl)



ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

pok. 28, tel.  12 662-61-67
pok. 46B, tel. 12 662-64-01

bks@up.krakow.pl
bks.up.krakow.pl
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