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w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
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Studia realizujemy na sześciu wydziałach, które mogą poszczycić się wybitnymi specjalistami oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Naszym celem jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Absolwenci,
kończąc studia na naszym Uniwersytecie, uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra
sztuki, licencjata lub inżyniera.
Dlaczego warto u nas studiować?
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to uczelnia z ponad 70-letnią
tradycją. Prowadzimy kierunki o specjalnościach zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich. Co roku, z myślą o przyszłych studentach, poszerzamy ofertę edukacyjną.
Na bieżąco śledzimy potrzeby rynku pracy, by nasi absolwenci od razu po zakończeniu
nauki mogli rozpocząć życie zawodowe. Jesteśmy Uczelnią nowoczesną. Do dyspozycji
studentów oddajemy doskonale wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie
komputerowe oraz biblioteki.
Na Uczelni działają organizacje studenckie, w tym Samorząd Studentów, który nie tylko
dba o sprawy socjalno-bytowe, ale też kreuje życie studenckie, inicjując przedsięwzięcia
o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na profesjonalną pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Na Uczelni aktywnie działa Biuro
Promocji i Karier, które organizuje warsztaty, kursy i szkolenia, zapewnia fachową pomoc
doradców zawodowych, a także umożliwia naszym studentom i absolwentom znalezienie
atrakcyjnych ofert na rynku pracy.
Zapraszamy!

Wydział
Humanistyczny

www.whum.up.krakow.pl

Instytut Filozofii i Socjologii
VV etyka – mediacje i negocjacje
VV filozofia
VV socjologia
VV zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662-62-23
www.ifis.up.krakow.pl
Instytut Historii i Archiwistyki
VV archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
VV historia
VV turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662-61-82
www.historia.up.krakow.pl
Instytut Politologii
VV administracja
VV bezpieczeństwo wewnętrzne
VV ekonomia społeczna
VV politologia
VV prawo
VV stosunki międzynarodowe
ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662-62-11
www.politologia.up.krakow.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

Specjalność

administracja
archiwistyka, zarządzanie
dokumentacją i infobrokerstwo
bezpieczeństwo wewnętrzne
ekonomia społeczna

etyka – mediacje i negocjacje
filozofia
historia

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

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

filozofia z etyką (nauczycielska)
historia i społeczeństwo (nauczycielska)
antropologia historyczna

politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
turystyka historyczna
i dziedzictwo kulturowe
zarządzanie oświatą
i organizacjami pozarządowymi

język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
Uwzględniony zostanie również wynik egzaminu
maturalnego jednego z przedmiotów: wiedza
o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia
język polski lub język obcy nowożytny (P lub R)
jeden z przedmiotów: język polski, matematyka,
język obcy nowożytny (P lub R)
język polski (P lub R)
język polski (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
jeden z przedmiotów: język polski, historia,
matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
język polski (P lub R)
jeden z przedmiotów: język polski, matematyka,
język obcy nowożytny (P lub R)

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek studiów

prawo

Specjalność

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

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

administracja
archiwistyka, zarządzanie
dokumentacją i infobrokerstwo */
bezpieczeństwo wewnętrzne
ekonomia społeczna

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

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

etyka – mediacje i negocjacje
filozofia

filozofia z elementami psychologii

historia

historia i społeczeństwo (nauczycielska) */
antropologia historyczna */

politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
turystyka historyczna
i dziedzictwo kulturowe*/
zarządzanie oświatą
i organizacjami pozarządowymi
*/ studia w trybie @t-home

język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
Uwzględniony zostanie również wynik egzaminu
maturalnego jednego z przedmiotów: wiedza
o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia
jeden z przedmiotów: język polski, matematyka,
język obcy nowożytny (P lub R)
jeden z przedmiotów: język polski, matematyka,
język obcy nowożytny (P lub R)
język polski (P lub R)
język polski (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
jeden z przedmiotów: język polski, historia,
matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
język polski (P lub R)
jeden z przedmiotów: język polski, matematyka,
język obcy nowożytny (P lub R)

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek studiów

prawo

Specjalność

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

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)

Wydział
Filologiczny

www.filologia.up.krakow.pl

Instytut Filologii Polskiej

Instytut Nauk o Informacji

VV filologia polska

VV architektura informacji

VV kulturoznawstwo i wiedza o mediach

VV zarządzanie informacją i publikacje cyfrowe

VV logopedia

ul. Podchorążych 2, pok. 354
tel. 12 662-61-68
www.inoi.up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 563
tel. 12 662-61-44
www.filpolska.up.krakow.pl
Instytut Neofilologii
VV filologia angielska
ul. Karmelicka 41, pok. 203
tel. 12 662-62-05
www.neofilologia.up.krakow.pl
VV filologia hiszpańska
VV filologia romańska
VV filologia romańska z językiem angielskim
VV filologia romańska z językiem rosyjskim
VV filologia włoska
ul. Podchorążych 2, pok. 255
tel. 12 662-62-01
www.neofilologia.up.krakow.pl
VV filologia germańska
VV filologia rosyjska
VV filologia rosyjska z językiem angielskim
VV filologia rosyjska z językiem francuskim
ul. Studencka 5, pok. 101
tel. 12 662-67-31
www.neofilologia.up.krakow.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

architektura informacji
filologia polska

filologia

Specjalność

nauczycielska (polonistyczna)
nauczycielska z logopedią
nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako
obcego/drugiego
komunikacja społeczna i medialna
edytorstwo
filologia angielska (nauczycielska)
filologia angielska
– przekładoznawstwo
filologia angielska
– komunikacja językowa
filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego
(nauczycielska)
filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego
z modułem biznesowym (nauczycielska)
filologia germańska
– język niemiecki w biznesie
filologia hiszpańska

filologia romańska (nauczycielska)
filologia romańska
– język francuski stosowany
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 (nauczycielska)
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

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

język polski (P lub R)
język polski (P lub R)

język angielski (P lub R)

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

język hiszpański lub inny język obcy nowożytny
(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
lub włoski) (P lub R) oraz wynik egzaminu
maturalnego z języka polskiego lub historii lub
wiedzy o społeczeństwie (P lub R)
język obcy nowożytny (angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski
(P lub R)

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

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

logopedia

kulturoznawstwo i wiedza
o mediach
zarządzanie informacją
i publikowanie cyfrowe

nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej język polski (P lub R)
(nauczycielska)
Sprawdzian predyspozycji do wykonywania
nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego zawodu logopedy – rozmowa. Na sprawdzian
predyspozycji składa się:
(nauczycielska)
-- swobodna rozmowa z kandydatem;
-- czytanie przez kandydata krótkiego tekstu.
Oceniane będą: poprawność artykulacyjna,
sprawność narządów mowy, warunki głosowe,
mimika.
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
język polski (P lub R)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

architektura informacji
filologia polska

filologia

Specjalność

nauczycielska (polonistyczna)
nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako
obcego/drugiego
komunikacja społeczna i medialna
edytorstwo
filologia angielska (nauczycielska)
filologia angielska
– przekładoznawstwo
filologia angielska
– komunikacja językowa
filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego
z modułem biznesowym (nauczycielska)
filologia germańska
– metodyka nauczania języka niemieckiego
(nauczycielska)
filologia germańska
– język niemiecki w biznesie
filologia hiszpańska

filologia romańska
– język francuski stosowany
filologia włoska
kulturoznawstwo i wiedza
o mediach

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

język polski (P lub R)
język polski (P lub R)

język angielski (P lub R)

język niemiecki (P lub R)

język hiszpański lub inny język obcy nowożytny
(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
lub włoski) (P lub R) oraz wynik egzaminu
maturalnego z języka polskiego lub historii lub
wiedzy o społeczeństwie (P lub R)
język francuski (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

Biblioteka główna

Biblioteka Główna wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy jeden z większych
księgozbiorów naukowych Krakowa (ponad 680 000 woluminów). Misją Biblioteki Głównej jest
profesjonalne zaspokajanie potrzeb użytkowników oraz aktywne wspieranie procesów naukowo-badawczych
i edukacyjnych na Uniwersytecie Pedagogicznym, zgodnie z oczekiwaniami kadry naukowej i studentów.

www.bg.up.krakow.pl

Wydział
Pedagogiczny

www.wp.up.krakow.pl

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

VV pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

VV bezpieczeństwo narodowe

ul. R. Ingardena 4, pok. 314
tel. 12 662-66-24
www.ippis.up.krakow.pl
Instytut Nauk o Wychowaniu
VV pedagogika
VV społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
VV promocja zdrowia
i profilaktyka uzależnień

ul. R. Ingardena 4, pok. 504
tel. 12 662-66-04
www.ibieo.up.krakow.pl
Instytut Pracy Socjalnej
VV praca socjalna
os. Stalowe 17, pok. 112
tel. 12 662-79-50
www.ipsoc.up.krakow.pl
Katedra Psychologii

ul. R. Ingardena 4, pok. 414
tel. 12 662-66-00
12 662-65-99
www.inow.up.krakow.pl

VV psychologia

Instytut Pedagogiki Specjalnej

ul. Podchorążych 2, pok. 348
tel. 12 662-62-29
www.psych.up.krakow.pl

VV pedagogika specjalna
ul. R. Ingardena 4, pok. 109
tel. 12 662-66-36
www.ips.up.krakow.pl

VV pedagogika
VV psychoprofilaktyka zaburzeń
i wspomaganie rozwoju

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek

bezpieczeństwo narodowe
pedagogika

pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna

praca socjalna

Specjalność

pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką
szkolną (nauczycielska)
promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
(nauczycielska)
psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie
rozwoju (nauczycielska)

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

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

język polski (P lub R)
asystent osoby niepełnosprawnej
asystent rodziny z osobą niepełnosprawną
edukacja i rehabilitacja uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika) (nauczycielska)
edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących
i słabosłyszących (surdopedagogika)
(nauczycielska)
terapia zajęciowa osób głębiej i głęboko
niepełnosprawnych intelektualnie
asystent rodziny
organizator pomocy instytucjonalnej

język polski (P lub R)

język polski (P lub R)
język polski (P lub R)

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek

psychologia

Specjalność

psychologia edukacyjna
psychologia kliniczna

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

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

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek

bezpieczeństwo narodowe
pedagogika

pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna

praca socjalna

Specjalność

pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką
szkolną (nauczycielska)
promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
(nauczycielska)
psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie
rozwoju (nauczycielska)

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

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

język polski (P lub R)
asystent osoby niepełnosprawnej
asystent rodziny z osobą niepełnosprawną
edukacja i rehabilitacja uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika) (nauczycielska)
edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących
i słabosłyszących (surdopedagogika)
(nauczycielska)
terapia zajęciowa osób głębiej i głęboko
niepełnosprawnych intelektualnie
asystent rodziny
organizator pomocy instytucjonalnej

język polski (P lub R)

język polski (P lub R)
język polski (P lub R)

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek

psychologia

Specjalność

psychologia edukacyjna
psychologia kliniczna

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

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

Wydział
Geograficzno-biologiczny

www.wgb.up.krakow.pl

Instytut Biologii
VV bioinformatyka
VV biologia
VV ochrona środowiska
ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662-67-20
12 662-78-20
www.biologia.up.krakow.pl
Instytut Geografii
VV geografia
VV gospodarka przestrzenna
VV monitoring środowiska przyrodniczego
VV turystyka i rekreacja
ul. Podchorążych 2, pok.442
tel. 12 662-62-45
www.geografia.up.krakow.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

Specjalność

bioinformatyka

biologia

biologia z przyrodą (nauczycielska)
biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska

geografia

gospodarka przestrzenna

geografia z przyrodą (nauczycielska)
geomonitoring
geografia fizyczna
geografia z geoinformacją
geografia z geoturystyką
geografia z przedsiębiorczością i gospodarką
przestrzenną
geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
geografia z zarządzaniem środowiskiem
geograficznym
geoinformacja
gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
gospodarka odnawialnymi źródłami energii
przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
rozwój lokalny i regionalny
zarządzanie środowiskiem geograficznym

monitoring środowiska
przyrodniczego
ochrona środowiska

odnawialne źródła energii
zarządzanie środowiskiem geograficznym

turystyka i rekreacja

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

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

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

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

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

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

biologia

Specjalność

biologia z przyrodą (nauczycielska)
biologia z ochroną środowiska

geografia

gospodarka przestrzenna

geografia z przyrodą (nauczycielska)
geomonitoring
geografia fizyczna
geografia z geoinformacją
geografia z geoturystyką
geografia z przedsiębiorczością i gospodarką
przestrzenną
geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
geografia z zarządzaniem środowiskiem
geograficznym
geoinformacja
gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
gospodarka odnawialnymi źródłami energii
przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
rozwój lokalny i regionalny
zarządzanie środowiskiem geograficznym

monitoring środowiska
przyrodniczego
turystyka i rekreacja

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

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

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

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

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

Wydział
matematyczno-Fizyczno-techniczny

Wydział
Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

www.wmft.up.krakow.pl

Instytut Fizyki
VV fizyka
ul. Podchorążych 2, pok. 515
tel. 12 662-62-98
www.fizyka.up.krakow.pl
Instytut Matematyki
VV matematyka
ul. Podchorążych 2, pok. 219
tel. 12 662-62-73
12 662-62-74
www.matematyka.up.krakow.pl
Instytut Techniki
VV edukacja techniczno-informatyczna
ul. Podchorążych 2, pok. 32
tel. 12 662-63-31
www.technika.up.krakow.pl
Instytut Informatyki
VV informatyka
ul. Podchorążych 2, pok. 403N
tel. 12 662-63-22
12 662-61-66
www.ii.up.krakow.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

edukacja
techniczno-informatyczna

fizyka

informatyka

matematyka

Specjalność

technika z informatyką (nauczycielska)
informatyka stosowana w technice
inżynieria materiałowa i komputerowe
wspomaganie inżynierii produkcji
fizyka z matematyką (nauczycielska)
fizyka z przyrodą (nauczycielska)
fizyka z informatyką (nauczycielska)
ekofizyka z ochroną radiologiczną
fizyka z astronomią i popularyzacją wiedzy /
Physics with Astronomy
administracja systemami informatycznymi
multimedia i technologie internetowe
social media
matematyka (nauczycielska)
matematyka z informatyką (nauczycielska)
matematyka i oligofrenopedagogika
(nauczycielska)
matematyka z językiem angielskim (nauczycielska)
matematyka stosowana

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

średnia wyników egzaminu maturalnego (P lub R)

jeden z przedmiotów: matematyka, fizyka
i astronomia, informatyka, chemia lub język obcy
nowożytny (P lub R)

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

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

Specjalność

edukacja
techniczno-informatyczna

informatyka stosowana w technice

technika z informatyką (nauczycielska)

informatyka

administracja systemami informatycznymi
multimedia i technologie internetowe

matematyka

matematyka (nauczycielska)

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

średnia wyników egzaminu maturalnego (P lub R)
jeden z przedmiotów: matematyka, informatyka,
fizyka, chemia, biologia, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie lub język obcy nowożytny
(P lub R)
– preferowana matematyka lub informatyka
(P lub R)
matematyka (P lub R)
– preferowana matematyka (R)

Wydział
Sztuki

www.wydzialsztuki.up.krakow.pl

Instytut Grafiki i Wzornictwa
VV grafika
VV wzornictwo
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662-66-72
www.wydzialsztuki.up.krakow.pl
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
VV animacja kultury w przestrzeni społecznej
VV malarstwo
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662-66-72
www.wydzialsztuki.up.krakow.pl
Katedra Multimediów
VV digital design
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662-66-72
www.wydzialsztuki.up.krakow.pl
Katedra Intermediów
VV sztuka i media
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662-66-72
www.wydzialsztuki.up.krakow.pl

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów

Specjalność

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

animacja kultury w przestrzeni nauczycielska
społecznej
organizacja działań twórczych

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

digital design

świadectwo maturalne oraz:
-- rozmowa kwalifikacyjna
-- egzamin praktyczny: zadanie egzaminacyjne
w formie rysunkowo-testowej
świadectwo maturalne oraz:
-- ocena prac kandydata (teczka)
-- egzamin praktyczny: rysunek z natury i praca
z wyobraźni
świadectwo maturalne oraz:
-- ocena prac kandydata (teczka)
-- rozmowa kwalifikacyjna
świadectwo maturalne oraz:
-- ocena prac kandydata z zakresu sztuk
wizualnych
świadectwo maturalne oraz:
-- ocena prac kandydata (portfolio)
-- egzamin praktyczny – test i zadanie projektowe

grafika

malarstwo

sztuka i media

wzornictwo

Biuro Promocji i Karier
www.bks.up.krakow.pl
Oferuje:
VV profesjonalne doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów
VV fachowe poradnictwo psychologiczne
VV pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
VV warsztaty w zakresie doskonalenia niezbędnych umiejętności
interpersonalnych oraz aktywnego poszukiwania pracy
VV informacje o dotacjach na zakładanie działalności gospodarczej
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
www.bon.up.krakow.pl
Tu możesz:
VV uzyskać porady w kwestiach związanych z niepełnosprawnością
VV zasięgnąć informacji o możliwościach otrzymania pomocy materialnej
np. ze środków PFRON, MOPS, PCPR
VV uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem
na uczelni związanych z niepełnosprawnością
VV wziąć udział w różnego rodzaju imprezach, spotkaniach, kursach i warsztatach
Erasmus+
www.erasmus.up.krakow.pl
Dzięki programowi Erasmus+ możesz:
VV wyjechać do ponad 180 uczelni partnerskich
VV poznawać kultury innych państw
VV zdobywać cenne doświadczenia
VV zwiększyć szansę na rynku pracy
VV podszlifować język obcy

Koła Naukowe
www.up.krakow.pl/kola
Tu możesz:
VV poszerzać swoją wiedzę
VV zdobywać doświadczenia w pracy badawczej
VV brać udział w międzynarodowych konferencjach
VV nawiązywać kontakty w kraju i za granicą
VV być mistrzem w swojej dziedzinie
Centrum Sportu i Rekreacji
www.csir.up.krakow.pl
Zapewnia:
VV nowoczesną bazę sportową (kryta pływalnia, sala fitness, siłownia, sauna)
VV 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”
www.bakalarz.up.krakow.pl
Tu możesz:
VV rozwijać zdolności aktorskie w „Teatrze Bakałarz”
VV publikować artykuły w piśmie „Meritum”
VV brać udział w bezpłatnych warsztatach dziennikarsko-filmowych, koncertach,
kabaretonach, konkursach prozy i poezji, „Wiosennych Spotkaniach Kulturalnych”,
promocjach książek, projekcjach filmowych, relacjach z podróży naukowych
VV uczestniczyć w wieczorach autorskich, wystawach fotograficznych lub plastycznych
Pismo „Konspekt”
www.konspekt.up.krakow.pl
Tu możesz:
VV publikować artykuły naukowe i popularnonaukowe
VV realizować praktyki bądź staże
VV zapoznać się z warsztatem pracy dziennikarza

Radio „Spektrum”
www.radiospektrum.up.krakow.pl
Tu możesz:
VV rozwijać zdolności dziennikarskie
VV realizować praktyki bądź staże
VV prowadzić własną audycję
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
VV Sekcja ds. Koordynacji Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pok. 28-29
30-084 Kraków
tel. 12 662-60-93
www.studia.up.krakow.pl
VV Sekcja ds. Studenckich
ul. Podchorążych 2, pok. 14-15
30-084 Kraków
tel. 12 662-60-39
12 662-60-40
stypendia@up.krakow.pl
www.stypendia.up.krakow.pl
Domy studenckie
VV DS „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9A (www.ach.up.krakow.pl)
VV DS „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9 (www.ach.up.krakow.pl)
VV DS „Atol”, ul. Grochowa 17 (www.up.krakow.pl/atol)
VV DS „Zaułek”, ul. Piekarska 5-7 (www.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
www.bks.up.krakow.pl

