zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim
2021/2022 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
kierunek
Administracja

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości z
języka obcego
nowożytnego decydować
będą – w kolejności –
oceny z przedmiotów :
wiedza o społeczeństwie,
geografia, historia lub inny
przedmiot objęty
egzaminem.

kierunek
Administracja

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości
z języka obcego
nowożytnego decydować
będą – w kolejności –
oceny z przedmiotów:
wiedza o społeczeństwie,
geografia, historia lub inny
przedmiot objęty
egzaminem.

kierunek
Administracja

specjalność
- administracja sektora
prywatnego
- koordynator polityk publicznych
- e-administracja

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Na podstawie egzaminu wstępnego (test jednokrotnego
wyboru), który obejmuje znajomość zagadnień objętych
przepisami ustaw: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa
o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie
województwa, kodeks postepowania administracyjnego.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
dowolnego kierunku.

kierunek
Administracja

specjalność
- administracja sektora
prywatnego
- koordynator polityk publicznych
- e-administracja

kierunek
Architektura informacji

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
Na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów I
stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie
wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych
przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich
przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z
egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na
dyplomie).
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
dowolnego kierunku.
kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego – część pisemna.

podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).
kierunek

specjalność

Architektura informacji

kierunek

Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

Archiwistyka,
zarządzanie
dokumentacją
i infobrokerstwo

kierunek
Archiwistyka,
zarządzanie
dokumentacją
i infobrokerstwo

forma/poziom studiów

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)
(studia prowadzone
w trybie @t-home)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego – część pisemna.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) lub z
historii (poziom podstawowy
lub rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego - część pisemna
lub z historii - część
pisemna.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) lub z

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego - część pisemna
lub z historii - część

historii (poziom podstawowy
lub rozszerzony – część
pisemna).
kierunek
Archiwistyka,
zarządzanie
dokumentacją
i infobrokerstwo

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

pisemna.

kryteria przyjęć
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych
magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania
kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs
dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na
dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen
uzyskanych na studiach I stopnia.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z
dziedziny nauk humanistycznych w zakresie: historii
(specjalność archiwistyczna), archiwistyki i zarządzania
dokumentacją oraz z dziedziny nauk społecznych w
zakresie zarządzania informacją. Możliwość rekrutacji
mają
również
absolwenci
studiów
jednolitych
magisterskich w zakresie historii ze specjalnością
archiwistyczną. Karty niektórych kursów zawierają
wymagania wstępne (dla tych zajęć, które są kontynuacją
kursów realizowanych w ramach studiów I stopnia tego
samego kierunku. Wymagania te są weryfikowane w
trakcie zajęć).

kierunek

specjalność

Archiwistyka,
zarządzanie
dokumentacją
i infobrokerstwo

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)
(w trybie @t-home)

kryteria przyjęć
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych
magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania
kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs
dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na
dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen
uzyskanych na studiach I stopnia.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z
dziedziny nauk humanistycznych w zakresie: historii
(specjalność archiwistyczna), archiwistyki i zarządzania
dokumentacją oraz z dziedziny nauk społecznych w
zakresie zarządzania informacją. Możliwość rekrutacji
mają
również
absolwenci
studiów
jednolitych
magisterskich w zakresie historii ze specjalnością
archiwistyczną. Karty niektórych kursów zawierają
wymagania wstępne (dla tych zajęć, które są kontynuacją
kursów realizowanych w ramach studiów I stopnia tego
samego kierunku. Wymagania te są weryfikowane w
trakcie zajęć).

kierunek
Art & Design

specjalność
- Art (nienauczycielska

i nauczycielska)
- Design
(nienauczycielska)

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich
i magisterskich.
Specjalność nauczycielska przewidziana jest dla absolwentów

specjalności nauczycielskiej studiów I stopnia.
Przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca własnego
programu artystyczno-badawczego kandydata(tematu).
Kandydat zobligowany jest do przedstawienia własnego
programu artystyczno-badawczego (tematu), oraz prac z
zakresu sztuk wizualnych/ projektowych. Zestaw prac
przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace
prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z
zakresu sztuk projektowych i (lub) z szeroko rozumianego
obszaru sztuk wizualnych.
Prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne,
projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne,
animacje (około 25 prac). Możliwa jest także prezentacja
dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych
mediach i technikach (portfolio). Prace w formie cyfrowej
kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu
audiowizualnego (laptop, tablet itp.).

kierunek
Bezpieczeństwo
międzynarodowe
(z językiem
wykładowym
angielskim)
Pod warunkiem

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego.

Dla kandydatów z Polski.
Znajomość języka
angielskiego na poziomie B2

Dla kandydatów z Polski.
Znajomość języka
angielskiego na poziomie

uzyskania zgody
MNiSW.

zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia
Językowego na podstawie
okazanych dokumentów(np.
wynik egzaminu maturalnego
z rozszerzonym językiem
angielskim, stosowny
certyfikat)
Dla kandydatów z zagranicy:
kopia świadectwa dojrzałości
zalegalizowanego lub
opatrzonego apostille lub
innego dokumentu
uzyskanego za granicą,
uprawniającego do ubiegania
się o przyjęcie na studia na
uczelniach każdego typu w
państwie, w którego systemie
działa instytucja wydająca
świadectwo, wraz z
tłumaczeniem na język polski
wykonanym przez tłumacza
przysięgłego (oryginał do
wglądu). Znajomość języka
angielskiego na poziomie B2
zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia
Językowego na podstawie
okazanych dokumentów lub
egzaminu kwalifikującego.

B2 zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu
Kształcenia Językowego
na podstawie okazanych
dokumentów(np. wynik
egzaminu maturalnego z
rozszerzonym językiem
angielskim, stosowny
certyfikat)
Dla kandydatów z
zagranicy: kopia
świadectwa dojrzałości
zalegalizowanego lub
opatrzonego apostille lub
innego dokumentu
uzyskanego za granicą,
uprawniającego do
ubiegania się o przyjęcie
na studia na uczelniach
każdego typu w państwie,
w którego systemie działa
instytucja wydająca
świadectwo, wraz z
tłumaczeniem na język
polski wykonanym przez
tłumacza przysięgłego
(oryginał do wglądu).
Znajomość języka
angielskiego na poziomie
B2 zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu

Kształcenia Językowego
na podstawie okazanych
dokumentów lub egzaminu
kwalifikującego.
kierunek
Bezpieczeństwo
międzynarodowe
(z językiem
wykładowym
angielskim)
Pod warunkiem
uzyskania zgody
MNiSW.

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego.

Dla kandydatów z Polski.
Znajomość języka
angielskiego na poziomie B2
zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia
Językowego na podstawie
okazanych dokumentów(np.
wynik egzaminu maturalnego
z rozszerzonym językiem
angielskim, stosowny
certyfikat)
Dla kandydatów z zagranicy:
kopia świadectwa dojrzałości
zalegalizowanego lub
opatrzonego apostille lub
innego dokumentu
uzyskanego za granicą,
uprawniającego do ubiegania
się o przyjęcie na studia na

Dla kandydatów z Polski.
Znajomość języka
angielskiego na poziomie
B2 zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu
Kształcenia Językowego
na podstawie okazanych
dokumentów(np. wynik
egzaminu maturalnego z
rozszerzonym językiem
angielskim, stosowny
certyfikat)
Dla kandydatów z
zagranicy: kopia
świadectwa dojrzałości
zalegalizowanego lub
opatrzonego apostille lub
innego dokumentu
uzyskanego za granicą,

kierunek
Bezpieczeństwo
państwa

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

uczelniach każdego typu w
państwie, w którego systemie
działa instytucja wydająca
świadectwo wraz z
tłumaczeniem na język polski
wykonanym przez tłumacza
przysięgłego (oryginał do
wglądu). Znajomość języka
angielskiego na poziomie B2
zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia
Językowego na podstawie
okazanych dokumentów lub
egzaminu kwalifikującego.

uprawniającego do
ubiegania się o przyjęcie
na studia na uczelniach
każdego typu w państwie,
w którego systemie działa
instytucja wydająca
świadectwo wraz z
tłumaczeniem na język
polski wykonanym przez
tłumacza przysięgłego
(oryginał do wglądu).
Znajomość języka
angielskiego na poziomie
B2 zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu
Kształcenia Językowego
na podstawie okazanych
dokumentów lub egzaminu
kwalifikującego.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego –
część pisemna lub ustna.

kierunek

specjalność

Bezpieczeństwo
państwa

kierunek
Bezpieczeństwo
państwa

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność
Specjalności do wyboru:
- zarządzanie bezpieczeństwem
i obronnością;
- bezpieczeństwo wewnętrzne;
- bezpieczeństwo
międzynarodowe;
- bezpieczeństwo informacyjne;
- bezpieczeństwo militarne.

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego –
część pisemna lub ustna.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia
studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu
decyduje średnia ocen ze studiów).
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
dowolnego kierunku oraz laureatów międzynarodowych,
centralnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad z
zakresu: Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (wg
oddzielnych zasad).

- edukacja i profilaktyka
bezpieczeństwa (nauczycielska)
kierunek
Bezpieczeństwo
państwa

specjalność
Specjalności do wyboru:
- zarządzanie bezpieczeństwem
i obronnością;

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia
studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu
decyduje średnia ocen ze studiów).

- bezpieczeństwo wewnętrzne;
- bezpieczeństwo
międzynarodowe (w języku
polskim lub angielskim);
- bezpieczeństwo informacyjne;
- bezpieczeństwo militarne.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
dowolnego kierunku oraz laureatów międzynarodowych,
centralnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad z
zakresu: Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (wg
oddzielnych zasad).

- edukacja i profilaktyka
bezpieczeństwa (nauczycielska)

kierunek

specjalność

Bezpieczeństwo
zdrowotne

kierunek
Bezpieczeństwo
zdrowotne

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego –
część pisemna lub ustna.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego –
część pisemna lub ustna.

kierunek

specjalność

Bioinformatyka

kierunek

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia I stopnia
(3,5-letnie) inżynierskie

specjalność

Biologia
- biologia (nauczycielska)
- biologia z modułem chemia
(nauczycielska)

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego ze wszystkich
zdawanych przedmiotów
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna); kandydatom
zdającym maturę
z informatyki, biologii, fizyki
lub matematyki na poziomie
rozszerzonym wynik zostanie
przemnożony przez
współczynnik 2, a zdającym
maturę z innych przedmiotów
na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia ocen ze
wszystkich przedmiotów
zdawanych na egzaminie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego ze wszystkich
zdawanych przedmiotów
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna); kandydatom
zdającym maturę z biologii
na poziomie rozszerzonym
wynik egzaminu zostanie
przemnożony przez

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia ocen ze
wszystkich przedmiotów
zdawanych na egzaminie
dojrzałości – część
pisemna.

współczynnik 2, a zdającym
maturę z innych przedmiotów
na poziomie rozszerzonym
przez współczynnik 1,5.

kierunek

specjalność

Biologia
- biologia (nauczycielska)

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

- biologia z modułem chemia
(nauczycielska)

kierunek
Biologia

specjalność
- biologia środowiskowa
(nauczycielska)
- biologia z chemią

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego ze wszystkich
zdawanych przedmiotów
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna); kandydatom
zdającym maturę z biologii
na poziomie rozszerzonym
wynik egzaminu zostanie
przemnożony przez
współczynnik 2, a zdającym
maturę z innych przedmiotów
na poziomie rozszerzonym
przez współczynnik 1,5.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia ocen ze
wszystkich przedmiotów
zdawanych na egzaminie
dojrzałości – część
pisemna.

kryteria przyjęć
Biologia środowiskowa (nauczycielska) - studia
przewidziane dla absolwentów nauczycielskich studiów
I stopnia kierunku biologia.

(nauczycielska)
- biologia laboratoryjna

Biologia z chemią (nauczycielska) - studia przewidziane
dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia
kierunku biologia.
Biologia laboratoryjna (nienauczycielska) - studia
przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia kierunku
biologia, chemia, ochrona środowiska, bioinformatyka
i innych kierunków studiów.
Kryteria kwalifikacji:
Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska):
konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich
studiów I stopnia kierunku Biologia.
W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą
oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen
z egzaminów na studiach I stopnia.
Specjalność Biologia z chemią (nauczycielska): konkurs
dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I
stopnia kierunku biologia.
W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą
oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen
z egzaminów na studiach I stopnia.
Specjalność Biologia laboratoryjna (nienauczycielska):
konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I stopnia
kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska i
bioinformatyka. Egzamin dla absolwentów studiów I
stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona
środowiska i bioinformatyka. W przypadku większej

liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia
decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I
stopnia.
kierunek
Biologia

specjalność
- biologia środowiskowa
(nauczycielska)
- biologia z chemią
(nauczycielska)
- biologia laboratoryjna

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Biologia środowiskowa (nauczycielska) - studia
przewidziane dla absolwentów nauczycielskich studiów
I stopnia kierunku biologia.
Biologia z chemią (nauczycielska) - studia przewidziane
dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia
kierunku biologia.
Biologia laboratoryjna (nienauczycielska) - studia
przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia kierunku
biologia, chemia, ochrona środowiska, bioinformatyka
i innych kierunków studiów.
Kryteria kwalifikacji:
Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska):
konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich
studiów I stopnia kierunku Biologia.
W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą
oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen
z egzaminów na studiach I stopnia.
Specjalność Biologia z chemią (nauczycielska): konkurs
dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I
stopnia kierunku biologia.

W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą
oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen
z egzaminów na studiach I stopnia.
Specjalność Biologia laboratoryjna (nienauczycielska):
konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I stopnia
kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska i
bioinformatyka. Egzamin dla absolwentów studiów I
stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona
środowiska i bioinformatyka. W przypadku większej liczby
kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia
decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I
stopnia.

kierunek

specjalność

Chemia nauczyciel chemii

- nauczanie chemii z nauczaniem
przyrody
- nauczanie chemii z animacją
kultury przyrodniczej

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego ze wszystkich
zdawanych przedmiotów
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna); kandydatom
zdającym maturę z chemii i
matematyki na poziomie
rozszerzonym wynik
egzaminu zostaje
przemnożony przez
współczynnik 2, a zdającym
maturę z innych przedmiotów
na poziomie rozszerzonym
przez współczynnik 1,5.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia ze wszystkich
przedmiotów zdawanych
na egzaminie dojrzałości.

kierunek

specjalność

Design

kierunek

specjalność

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

forma/poziom
studiów

kryteria przyjęć
„nowa matura”
I etap: Ocena prac kandydata.

kryteria przyjęć
„stara matura”
I etap: Ocena prac kandydata.

Przegląd portfolio (w formacie
A4) zawierającego
dokumentację prac
plastycznych, projektowych,
fotograficznych i innych
będących dowodem
zainteresowania kierunkiem
studiów.

Przegląd portfolio (w formacie
A4) zawierającego
dokumentację prac
plastycznych, projektowych,
fotograficznych i innych
będących dowodem
zainteresowania kierunkiem
studiów.

II etap: Egzamin praktyczny:
rysunek i zadanie projektowe.

II etap: Egzamin praktyczny:
rysunek i zadanie projektowe.

Rysunek z natury (technika do
wyboru: ołówek, węgiel),
format 70x50 cm.

Rysunek z natury (technika do
wyboru: ołówek, węgiel),
format 70x50 cm.

Zadanie projektowe wraz z
testem, którego celem jest
sprawdzenie kreatywności,
zdolności plastycznych,
technicznych i manualnych
kandydata.

Zadanie projektowe wraz z
testem, którego celem jest
sprawdzenie kreatywności,
zdolności plastycznych,
technicznych i manualnych
kandydata.

kryteria przyjęć
„nowa matura”

kryteria przyjęć
„stara matura”

Digital Design

Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

I etap: Rozmowa
kwalifikacyjna
II etap: Egzamin praktyczny
Etap I – Rozmowa
kwalifikacyjna.
Rozmowa z kandydatami na
temat ich zainteresowań i
dokonań twórczych.
W czasie rozmowy
kandydat przedstawia
prezentację, którą należy
przygotować w formie
plansz (maksymalnie 10
wydruków formatu A4).
Materiałem prezentowanym
powinny być przykłady
dotychczasowych,
twórczych działań
kandydata. Można
przedstawić dowolne formy
własnej aktywności
twórczej: prace cyfrowe (2d
i 3d), fotograficzne,
rysunkowe, interaktywne
(strony www i inne
aplikacje itp.), działania w
przestrzeni (obiekty,
aranżacje itp.), działania w
czasie (utwory dźwiękowe,
video, animacja itp.), teksty,

I etap: Rozmowa kwalifikacyjna
II etap: Egzamin praktyczny
Etap I – Rozmowa
kwalifikacyjna.
Rozmowa z kandydatami na
temat ich zainteresowań i
dokonań twórczych.
W czasie rozmowy kandydat
przedstawia prezentację, która
należy przygotować w formie
plansz (maksymalnie 10
wydruków formatu A4).
Materiałem prezentowanym
powinny być przykłady
dotychczasowych, twórczych
działań kandydata. Można
przedstawić dowolne formy
własnej aktywności twórczej:
prace cyfrowe (2d i 3d),
fotograficzne, rysunkowe,
interaktywne (strony www i inne
aplikacje itp.), działania w
przestrzeni (obiekty, aranżacje
itp.), działania w czasie (utwory
dźwiękowe, video, animacja
itp.), teksty, a także działalność
organizacyjną (tworzenie
wydarzeń, wystaw itp.). Formy
multimedialne nie mogą być
dłuższe niż 2 minuty i należy

a także działalność
organizacyjną (tworzenie
wydarzeń, wystaw itp.).
Formy multimedialne nie
mogą być dłuższe niż 2
minuty i należy
zaprezentować je na
własnym sprzęcie (laptop,
tablet itp.) Zakres
prezentowanego materiału
zależy od kandydata.
Absolwenci liceów
plastycznych mogą
przedstawić również
dokumentację pracy
dyplomowej.
Pozytywna ocena z I etapu
egzaminu wstępnego
kwalifikuje do II etapu.
Etap II - Egzamin
praktyczny
Zestaw zadań rysunkowych
i pisemnych. Zadania
wymagają twórczego
rozwiązania problemu.
Doceniana będzie
pomysłowość, oryginalność
koncepcji, wnikliwość
opracowania,
komunikatywność

zaprezentować je na własnym
sprzęcie (laptop, tablet itp.)
Zakres prezentowanego
materiału zależy od kandydata.
Absolwenci liceum plastycznych
mogą przedstawić również
dokumentację pracy
dyplomowej.
Pozytywna ocena z I etapu
egzaminu wstępnego kwalifikuje
do II etapu.
Etap II - Egzamin praktyczny
Zestaw zadań rysunkowych i
pisemnych. Zadania wymagają
twórczego rozwiązania
problemu. Doceniana będzie
pomysłowość, oryginalność
koncepcji, wnikliwość
opracowania, komunikatywność
prezentacji, walory estetyczne.
Celem jest sprawdzenie
twórczych predyspozycji
kandydata do podjęcia studiów
na kierunku Digital Design.

prezentacji, walory
estetyczne. Celem jest
sprawdzenie twórczych
predyspozycji kandydata do
podjęcia studiów na
kierunku Digital Design.
kierunek

specjalność

Edukacja techniczno Wybór specjalności po I roku:
- informatyczna
- informatyka stosowana
w technice
- inżynieria materiałowa
i komputerowe wspomaganie
procesów produkcji
- technika z informatyką
(nauczycielska)

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3,5-letnie)
inżynierskie

Laureaci i finaliści stopnia
centralnego olimpiad z
przedmiotów z dziedziny
nauk inżynieryjnotechnicznych oraz nauk
ścisłych i przyrodniczych
otrzymują maksymalny
wynik kwalifikacyjny.

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się
co najmniej 15 osób.

kierunek

specjalność

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników
egzaminu maturalnego z
matematyki, fizyki, chemii
lub informatyki z wagą
100 % , z pozostałych z
wagą 50 % (poziom
podstawowy x1 lub
rozszerzony x1,5 – część
pisemna).

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć
„nowa matura”

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia wyników egzaminu,
dojrzałości: matematyka,
fizyka, chemia lub
informatyka z wagą 100 %,
pozostałe z wagą 50 % (część
pisemna i część ustna).
Laureaci i finaliści stopnia
centralnego olimpiad z
przedmiotów z dziedziny
nauk inżynieryjnotechnicznych oraz nauk
ścisłych i przyrodniczych
otrzymują maksymalny
wynik kwalifikacyjny.

kryteria przyjęć
„stara matura”

Edukacja techniczno Wybór specjalności po I roku:
- informatyczna
- informatyka stosowana
w technice
- technika z informatyką
(nauczycielska)

Niestacjonarne studia
I stopnia (3,5-letnie)
inżynierskie

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się
co najmniej 15 osób.

Średnia wyników
egzaminu maturalnego z
matematyki, fizyki, chemii
lub informatyki z wagą
100 % , z pozostałych z
wagą 50 % (poziom
podstawowy x1 lub
rozszerzony x1,5 – część
pisemna).
Laureaci i finaliści stopnia
centralnego olimpiad z
przedmiotów z dziedziny
nauk inżynieryjnotechnicznych oraz nauk
ścisłych i przyrodniczych
otrzymują maksymalny
wynik kwalifikacyjny.

kierunek
Edukacja
techniczno informatyczna

specjalność
Wybór specjalności po I roku:
- informatyka stosowana
w technice
- technologie internetowe
i multimedialne
- technika z informatyką
(nauczycielska)
Warunkiem uruchomienia

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Średnia
wyników egzaminu,
dojrzałości: matematyka,
fizyka, chemia lub
informatyka z wagą 100
%, pozostałe z wagą 50 %
(część pisemna i część
ustna).
Laureaci i finaliści stopnia
centralnego olimpiad z
przedmiotów z dziedziny
nauk inżynieryjnotechnicznych oraz nauk
ścisłych i przyrodniczych
otrzymują maksymalny
wynik kwalifikacyjny.

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem licencjata lub inżyniera kierunków z dziedziny
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej
dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub
dyscyplinach pokrewnych.
Konkurs dyplomów.
Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym roku
możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia do

specjalności jest zgłoszenie się co
najmniej 15 osób.

kierunek
Edukacja
techniczno informatyczna

specjalność
Wybór specjalności po I roku:

wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów z zakresu
techniki i informatyki w szkole podstawowej
(absolwenci studiów I stopnia nie posiadają uprawnień do
wykonywania zawodu nauczyciela).
forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

- informatyka stosowana
w technice
- technika z informatyką
(nauczycielska)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem licencjata lub inżyniera kierunków z dziedziny
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej
dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub
dyscyplinach pokrewnych.
Konkurs dyplomów.

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się co
najmniej 15 osób.

kierunek
Edukacja
techniczno informatyczna

specjalność
Wybór specjalności po I
semestrze:

Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym roku
możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia do
wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów z zakresu
techniki i informatyki w szkole podstawowej
(absolwenci studiów I stopnia nie posiadają uprawnień do
wykonywania zawodu nauczyciela).

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (1,5- roczne)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem inżyniera kierunków z dziedziny nauk
inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla

- informatyka stosowana
w technice
- technologie internetowe
i multimedialne
- technika z informatyka
(nauczycielską)

kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub
dyscyplinach pokrewnych.
Konkurs dyplomów.
Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym
semestrze możliwy tylko przez osoby posiadające
uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela
przedmiotów z zakresu techniki i informatyki w szkole
podstawowej
(absolwenci studiów I stopnia nie posiadają uprawnień do
wykonywania zawodu nauczyciela).

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się co
najmniej 15 osób

kierunek
Edukacja
techniczno informatyczna

specjalność
Wybór specjalności po I
semestrze:

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (1,5-roczne)

- informatyka stosowana
w technice
- technika z informatyka
(nauczycielską)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem inżyniera kierunków z dziedziny nauk
inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla
kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub
dyscyplinach pokrewnych.
Konkurs dyplomów.
Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym
semestrze możliwy tylko przez osoby posiadające
uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela
przedmiotów z zakresu techniki i informatyki w szkole
podstawowej.

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

Ekonomia
społeczna

kierunek

Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów

„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości
z języka obcego
nowożytnego decydować
będą – w kolejności –
oceny z przedmiotów:
wiedza o społeczeństwie,
matematyka, geografia,
historia lub inny przedmiot
objęty egzaminem.

kryteria przyjęć
„nowa matura”

kryteria przyjęć
„stara matura”

Ekonomia
społeczna

kierunek
Ekonomia
społeczna

Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność
-menedżer społeczny
-zrównoważony rozwój

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości
z języka obcego
nowożytnego decydować
będą – w kolejności –
oceny z przedmiotów:
wiedza o społeczeństwie,
matematyka, geografia,
historia lub inny przedmiot
objęty egzaminem.

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
dowolnego kierunku.
Na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów
I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie
wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych
przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich
przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny
z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej

na dyplomie).
kierunek
Ekonomia
społeczna

specjalność
-menedżer społeczny
-zrównoważony rozwój

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
dowolnego kierunku.
Na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów
I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie
wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych
przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich
przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny
z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej
na dyplomie).

kierunek
Etyka – Mediacje
i Negocjacje

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny,
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

kierunek

specjalność

Etyka – Mediacje
i Negocjacje

kierunek

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

Etyka – Mediacje
i negocjacje

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra
wszystkich kierunków studiów.

kierunek
Etyka – Mediacje
i negocjacje

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra
wszystkich kierunków studiów.

kierunek
Filologia
angielska

kierunek
Filologia
angielska

Specjalność
- nauczycielska
- nienauczycielska

specjalność
- nauczycielska
- nienauczycielska

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka angielskiego (poziom
rozszerzony – część pisemna).

tryb/forma studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
angielskiego (średnia
arytmetyczna wyników
z części pisemnej i ustnej)
lub egzamin pisemny
z języka angielskiego
(test) dla kandydata, który
nie zdawał języka
angielskiego.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata
kierunku filologia angielska.
Dla kandydatów na specjalność nauczycielską dodatkowo
wymóg posiadania kwalifikacji pedagogicznych.
Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności
ukończonych studiów, kandydat dodatkowo zobowiązany jest
złożyć zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.

kierunek
Filologia
angielska

kierunek
Filologia germańska

specjalność
- nauczycielska
- nienauczycielska

tryb/forma studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

specjalność
Wybór specjalności
od II roku studiów:
- nauczycielska - metodyka
nauczania języka niemieckiego
- nauczycielska - metodyka
nauczania języka niemieckiego
z modułem biznesowym
- nienauczycielska - język
niemiecki w biznesie
Utworzenie danej specjalności jest
możliwe pod warunkiem
zgłoszenia się odpowiedniej
liczby kandydatów.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata
kierunku filologia angielska.
Dla kandydatów na specjalność nauczycielską dodatkowo
wymóg posiadania kwalifikacji pedagogicznych.
Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności
ukończonych studiów, kandydat dodatkowo zobowiązany jest
złożyć zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka niemieckiego lub
innego języka obcego
nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
niemieckiego lub innego
języka obcego
nowożytnego - część
pisemna.

kierunek
Filologia germańska

specjalność
Wybór specjalności
od II roku studiów:

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

- nauczycielska metodyka nauczania
języka niemieckiego
- nauczycielska metodyka nauczania
języka niemieckiego
z modułem biznesowym
- nienauczycielska - język
niemiecki w biznesie

specjalność

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
niemieckiego - część
pisemna.
Dodatkowy egzamin
wstępny (uzdolnień).
Egzamin przewidziany jest
dla kandydatów
posiadających tzw. „starą
maturę”, którzy nie
zdawali języka
niemieckiego w części
pisemnej oraz którzy
w ogóle nie zdawali języka
niemieckiego.
Zakres egzaminu:
test sprawdzający
opanowanie
podstawowych struktur
leksykalno-gramatycznych
języka niemieckiego.

Utworzenie danej
specjalności jest możliwe
pod warunkiem zgłoszenia
się odpowiedniej liczby
kandydatów.

kierunek

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka niemieckiego
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

forma/poziom
studiów

kryteria przyjęć

Filologia germańska

Wybór specjalności od II
semestru studiów.

Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

- nauczycielska
- nauczycielska z modułem
translatorycznym
- nienauczyclelska przekład w biznesie

Kryteria kwalifikacji:
Konkurs dyplomów.
W przypadku uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego
takiej samej liczby punktów o przyjęciu na studia decydować
będzie średnia ocen uzyskana w trakcie studiów I stopnia.

Utworzenie danej
specjalności jest możliwe
pod warunkiem zgłoszenia
się odpowiedniej liczby
kandydatów.
kierunek
Filologia hiszpańska

specjalność
- języki specjalistyczne
i tłumaczenie

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich na
kierunku filologia germańska.
W przypadku specjalności nauczycielskich konieczne jest
posiadanie udokumentowanych kwalifikacji nauczycielskich
uzyskanych na studiach I stopnia.

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
hiszpańskiego lub innego
języka obcego nowożytnego
(angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego lub
rosyjskiego - poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz wynik
egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
hiszpańskiego lub innego
języka obcego
nowożytnego
(angielskiego,
francuskiego,
niemieckiego, rosyjskiego
lub włoskiego oraz wynik
z języka polskiego - część
ustna.
Ze względu na specyfikę
studiów, obcokrajowcy,

Ze względu na specyfikę
studiów, obcokrajowcy,
którzy kończyli szkołę
średnią poza Polską i nie
mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego, przystępują do
egzaminu z języka polskiego
na poziomie C1. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu.
Kierunek
Filologia hiszpańska

Specjalność
- komunikacja
międzykulturowa

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

którzy kończyli szkołę
średnią poza Polską i nie
mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego, przystępują do
egzaminu z języka
polskiego na poziomie C1.
Do dalszych etapów
rekrutacji są dopuszczane
osoby, które mają
pozytywny wynik tego
egzaminu.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów i rozmowa kwalifikacyjna w języku
hiszpańskim na poziomie B2+ na temat wylosowanego
tekstu.
Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub
jednolite studia magisterskie z językiem kierunkowym
hiszpańskim lub którzy przedstawią certyfikat
potwierdzający wymagany poziom kompetencji językowych
(Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE,
poziom B2; Diploma de Español: Nivel Intermedio lub
(Diploma de Español como Lengua Extranjera– DELE,
poziom C1; Diploma de Español: Nivel Superior), są
zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują

odpowiednio, 75% lub 100 % maksymalnej liczby punktów.
Studia przewidziane dla:
- absolwentów studiów licencjackich lub jednolitych studiów
magisterskich na kierunku filologia, specjalność: język
hiszpański oraz inne języki;
- lub absolwentów dowolnych studiów licencjackich,
inżynierskich czy jednolitych magisterskich, lub
równorzędnych ze znajomością języka hiszpańskiego na
poziomie B2+ (uwaga: w tym przypadku istnieje
konieczność uzupełnienia treści metodologicznych – Wstęp
do językoznawstwa, Wstęp do literaturoznawstwa, Teoria
przekładu oraz Współczesne kierunki badań literackich,
językoznawczych i przekładoznawczych – w porozumieniu
z prowadzącymi te kursy).
Ze względu na specyfikę studiów, obcokrajowcy, którzy
kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na
świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu
maturalnego z języka polskiego, przystępują do egzaminu z
języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych etapów
rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny
wynik tego egzaminu.

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć
„nowa matura”

kryteria przyjęć
„stara matura”

Filologia polska

kierunek
Filologia polska

nauczycielska:
- nauczycielska
(polonistyczna)
nienauczycielskie:
- komunikacja
społeczna i medialna
- edytorstwo
Wybór specjalności
odbywa się
w momencie składania
dokumentów.

Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

Wynik z egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony część pisemna).

Wynik egzaminu dojrzałości
z języka polskiego (część
pisemna).

Obcokrajowcy przystępują do
egzaminu z języka polskiego wymagana znajomość
języka polskiego na poziomie C2.

Obcokrajowcy przystępują do
egzaminu z języka polskiego wymagana znajomość
języka polskiego na poziomie C2.

Do dalszych etapów dopuszczone Do dalszych etapów dopuszczone
są osoby, które mają pozytywny
są osoby, które mają pozytywny
wynik tego egzaminu.
wynik tego egzaminu.

specjalność

forma/poziom studiów

nauczycielska:
- nauczycielska
(polonistyczna)
nienauczycielskie:
- komunikacja
społeczna i medialna
- edytorstwo
Wybór specjalności
odbywa się
w momencie składania
dokumentów.

Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik z egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu dojrzałości z
języka polskiego (część
pisemna).

Obcokrajowcy przystępują do
egzaminu z języka polskiego wymagana znajomość
języka polskiego na poziomie C2.

Obcokrajowcy przystępują do
egzaminu z języka polskiego wymagana znajomość
języka polskiego na poziomie C2.

Do dalszych etapów dopuszczone Do dalszych etapów dopuszczone
są osoby, które mają pozytywny
są osoby, które mają pozytywny
wynik tego egzaminu.
wynik tego egzaminu.

kierunek
Filologia polska

specjalność
Specjalności realizowane
od I semestru studiów:
nauczycielska:
- nauczycielska
z nauczaniem języka
polskiego jako obcego
i drugiego
nienauczycielskie:
- komunikacja społeczna –
reklama i public relations
- edytorstwo i zarządzanie
treściami internetowymi
Wybór specjalności
odbywa się w momencie
składania dokumentów.

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla:
- specjalność nauczycielska – absolwentów studiów I
stopnia kierunku filologia polska – specjalność:
nauczycielska,
- specjalność: edytorstwo i zarządzanie treściami
internetowymi, komunikacja społeczna – reklama
i public relations - absolwentów studiów I stopnia
kierunku filologia polska oraz innych kierunków
z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.
Kryteria kwalifikacji:
Dla kandydatów na specjalność:
- nauczycielską z nauczaniem języka polskiego jako
obcego i drugiego:
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą
przeliczane na punkty według skali:
ocena

punkty

3,0
10
3,5
20
4,0
30
4,5
40
5,0
50
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia.
- edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi:
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą

przeliczane na punkty według skali:

ocena
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

unkty
10
20
30
40
50

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej
specjalności edytorskiej będzie stosowany
przelicznik 1,2 pkt.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia.
- komunikacja społeczna - reklama i public relations:
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą
przeliczane na punkty według skali:
ocena

punkty

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

10
20
30
40
50

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej
specjalności komunikacja społeczna będzie

stosowany przelicznik 1,2 pkt.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia.
kierunek
Filologia polska

specjalność
Specjalności realizowane
od I semestru studiów:
nauczycielska:
- nauczycielska
z nauczaniem języka
polskiego jako obcego
i drugiego
nienauczycielskie:
- komunikacja społeczna –
reklama i public relations
- edytorstwo i zarządzanie
treściami internetowymi
Wybór specjalności
odbywa się w momencie
składania dokumentów.

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla:
- specjalność nauczycielska – absolwentów studiów I
stopnia kierunku filologia polska – specjalność:
nauczycielska,
- specjalność: edytorstwo i zarządzanie treściami
internetowymi, komunikacja społeczna – reklama
i public relations, absolwentów studiów I stopnia
kierunku filologia polska oraz innych kierunków
z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.
Kryteria kwalifikacji:
Dla kandydatów na specjalność:
- nauczycielską z nauczaniem języka polskiego jako
obcego i drugiego:
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą
przeliczane na punkty według skali:
ocena

punkty

3,0
10
3,5
20
4,0
30
4,5
40
5,0
50
W przypadku większej liczby kandydatów z takim

samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia.
- edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi:
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą
przeliczane na punkty według skali:

ocena

punk y

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

10
20
30
40
50

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej
specjalności edytorskiej będzie stosowany
przelicznik 1,2 pkt.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia.
- komunikacja społeczna - reklama i public relations:
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą
przeliczane na punkty według skali:
ocena

punkty

3,0
3,5

10
20

4,0
4,5
5,0

30
40
50

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej
specjalności komunikacja społeczna będzie
stosowany przelicznik 1,2 pkt.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia.
kierunek
Filologia
romańska

kierunek

specjalność
– filologia romańska
nauczycielska
– filologia romańska
nienauczycielska – język
francuski stosowany
Na specjalności
nienauczycielskiej od III semestru
studiów studenci będą mieli
możliwość wyboru rozszerzonego
lektoratu z języka hiszpańskiego
lub języka włoskiego.

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
obcego nowożytnego
(angielskiego,
francuskiego,
hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego
lub włoskiego) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka obcego
nowożytnego (angielskiego,
francuskiego,
hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego
lub włoskiego) – część
pisemna lub ustna.

kryteria przyjęć

Filologia
romańska

– filologia romańska nauczycielska,
Stacjonarne studia
języki stosowane
II stopnia (2-letnie)
– filologia romańska nienauczycielska,
przekładoznawstwo

Konkurs dyplomów.
W przypadku takiej samej oceny na dyplomie, średnia
ocen ze studiów I stopnia.
Studia przewidziane dla:
– absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata
kierunku filologia romańska;
– absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata,
a także absolwentów jednolitych studiów magisterskich
oraz inżynierskich ze poświadczoną certyfikatem
znajomością języka francuskiego na poziomie minimum
B2 wg klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady
Europy. W przypadku braku takiego certyfikatu
kandydat zdaje egzamin ustny z języka francuskiego
(rozmowa na temat wylosowanego tekstu).

Istnieje możliwość uczestnictwa w
programie podwójnych dyplomów
prowadzonych z uniwersytetami Paris
13, Grenoble Alpes, Artois oraz
Państwowym Uniwersytetem
Pedagogicznym w Moskwie.

Na specjalność nauczycielską będą przyjmowani
wyłącznie ci kandydaci, którzy uzyskali dyplom
ukończenia studiów I stopnia w ramach specjalności
nauczycielskiej.
kierunek
Filologia rosyjska

specjalność
Wybór specjalności od II
semestru:
– przekładoznawcza
– filologia rosyjska z językiem
angielskim
– filologia rosyjska z językiem
francuskim
– filologia rosyjska z językiem

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
rosyjskiego lub innego
języka obcego
nowożytnego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw: wynik
z egzaminu dojrzałości
z języka rosyjskiego lub
innego języka obcego
nowożytnego (część
pisemna).

hiszpańskim
Utworzenie danej specjalności
jest możliwe pod warunkiem
zgłoszenia się odpowiedniej
liczby kandydatów.
kierunek
Filologia rosyjska

kierunek
Filologia włoska

specjalność
Wybór specjalności od II
semestru:
– nauczycielska
– przekładoznawcza

specjalność
- język włoski stosowany

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów oraz średnia ocen ze studiów I
stopnia.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia,
studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich:
– kierunku: filologia rosyjska
– kierunku: filologia, specjalność inna niż filologia
rosyjska, z poświadczoną znajomością języka
rosyjskiego na poziomie minimum C1.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz
z języka obcego
(angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego lub włoskiego)
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego – część pisemna
oraz z języka obcego
nowożytnego
(angielskiego,
francuskiego,
hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego
lub włoskiego) - część
pisemna.

W przypadku braku oceny
z egzaminu dojrzałości z
języka obcego
nowożytnego, ocenę
zastępuje wynik rozmowy
kwalifikacyjnej
w wybranym języku
obcym nowożytnym
(angielskim, francuskim,
hiszpańskim, niemieckim,
rosyjskim lub włoskim) na
temat wylosowanego
tekstu o tematyce
kulturalnej lub społecznej;
zakres kompetencji
językowych właściwy dla
poziomu B2 w klasyfikacji
poziomów zaawansowania
Rady Europy.
Zakres egzaminu:
rozmowa kwalifikacyjna w
języku polskim oraz (w
przypadku kandydatów,
którzy nie zdawali matury
z j. obcego: wyłącznie) w
wybranym obcym języku
nowożytnym (angielskim,
francuskim, hiszpańskim,
niemieckim, rosyjskim lub
włoskim) na temat

wylosowanego tekstu o
tematyce kulturalnej lub
społecznej;
zakres kompetencji
językowych właściwy dla
poziomu B2 w klasyfikacji
poziomów zaawansowania
Rady Europy
kierunek
Filologia włoska

specjalność
- tłumaczenie
specjalistyczne

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów filologii włoskiej
oraz innych kierunków humanistycznych i społecznych
(grupy 02 i 03 klasyfikacji ISCED), znających język
włoski na poziomie co najmniej B2 wg klasyfikacji
poziomów zaawansowania Rady Europy.
Kryteria kwalifikacji:
- absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich
kierunku filologia włoska: konkurs dyplomów
- absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na
kierunkach innych niż filologia włoska
Certyfikat CELI 4 (lub wyższy), CILS DUE-B2 (lub
wyższy) lub egzamin kwalifikacyjny (zakres kompetencji
językowych właściwy dla poziomu B2 w klasyfikacji
poziomów zaawansowania Rady Europy).
Egzamin ustny z języka włoskiego (rozmowa na temat
wylosowanego tekstu w języku włoskim) dla absolwentów
kierunków humanistycznych i społecznych innych niż
filologia włoska, którzy nie posiadają certyfikatu CELI lub
CILS potwierdzającego znajomość języka włoskiego na

poziomie min. B2 w klasyfikacji poziomów
zaawansowania Rady Europy.
kierunek

specjalność

Filozofia

kierunek
Filozofia

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).
kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z: języka
polskiego lub historii lub
matematyki lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
najwyższa ocena spośród
przedmiotów: język polski
lub historia lub matematyka
lub język obcy nowożytny
(część ustna lub część
pisemna).

rozszerzony – część
pisemna).
kierunek
Filozofia

specjalność
- specjalność nauczycielska
- specjalność badawczorozwojowa

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów
z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra
wszystkich kierunków studiów.
Specjalność nauczycielska przewidziana dla
absolwentów studiów z dyplomem licencjata na
kierunku filozofia, posiadających kwalifikacje
nauczycielskie.
Studenci, którzy na studiach I stopnia nie mieli
przygotowania w zakresie psychologicznopedagogicznym zobowiązani są do uzupełnienia w/w
modułu w trakcie studiów II stopnia.

kierunek

specjalność

Filozofia

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra
wszystkich kierunków studiów.

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć
„nowa matura”

kryteria przyjęć
„stara matura”

Fizyka

kierunek

- fizyka nauczycielska
- fizyka materii nienauczycielska

specjalność

Fizyka
- fizyka nauczycielska
- fizyka materii nienauczycielska

Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Wynik egzaminu
maturalnego z matematyki
(poziom podstawowy lub
rozszerzony– część
pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).
Laureaci i finaliści
olimpiad stopnia
centralnego, laureaci
konkursów
międzynarodowych oraz
ogólnopolskich będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej w
czasie postępowania
kwalifikacyjnego Uchwały
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego w
Krakowie.

Wynik egzaminu
dojrzałości z matematyki –
część pisemna oraz języka
obcego nowożytnego –
część pisemna. .
Laureaci i finaliści
olimpiad stopnia
centralnego, laureaci
konkursów
międzynarodowych oraz
ogólnopolskich będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej w
czasie postępowania
kwalifikacyjnego Uchwały
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego w
Krakowie.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia nauczycielskie przewidziane są dla absolwentów
studiów z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra
kierunku fizyka posiadających kwalifikacje
nauczycielskie.

Studia nienauczycielskie przewidziane są dla
absolwentów studiów z dyplomem licencjata, inżyniera
lub magistra kierunków: fizyka, astronomia,
informatyka, chemia matematyczno-przyrodniczych
i technicznych.
kierunek
Geografia

specjalność
Wybór specjalności po I roku:
nauczycielskiej:
1. geografia z przyrodą,
2. geografia z
przedsiębiorczością,
3. geografia z wiedzą
o społeczeństwie,
lub nienauczycielskiej:
1. geografia fizyczna,
2. geografia regionalna
Ameryki Łacińskiej,
3. geoinformacja,
4. geomonitoring,
5. geoturystyka,
6. przedsiębiorczość i
gospodarka przestrzenna,
7. zarządzanie środowiskiem
geograficznym.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany na początku procesu

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego z 4
przedmiotów: języka
polskiego, matematyki,
języka angielskiego i
geografii (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna). Kandydatom
zdającym maturę na
poziomie rozszerzonym z
geografii wynik zostanie
przemnożony przez
współczynnik 2, a na
poziomie rozszerzonym z
innych przedmiotów przez
współczynnik 1,5.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia wyników egzaminu
dojrzałości z 4
przedmiotów: języka
polskiego, matematyki,
języka angielskiego i
geografii (część pisemna i
ustna).

Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych przedmiotów
nie uniemożliwia
przystąpienia do rekrutacji,
ale do średniej liczony jest
jak z wynikiem „0”.
Kandydaci „starej” i
„nowej” matury, którzy
uczęszczali w szkole
Uwaga: Brak matury z
ponadgimnazjalnej
któregokolwiek z 4
(średniej) na zajęcia
wymienionych przedmiotów edukacyjne z turystyki lub
nie uniemożliwia
dodatkowe zajęcia z zakresu
przystąpienia do rekrutacji, geografii lub

rekrutacji. Warunkiem
uruchomienia specjalności jest
zgłoszenie się min. 15 osób.

ale do średniej liczony jest
jak z wynikiem „0”.
Kandydaci „starej” i
„nowej” matury, którzy
uczęszczali w szkole
ponadgimnazjalnej
(średniej) na zajęcia
edukacyjne z turystyki lub
dodatkowe zajęcia z zakresu
geografii lub
przedsiębiorczości (wg
zapisu na świadectwie
ukończenia szkoły)
dodatkowo 10 p. do
rankingu; uczestnicy etapu
okręgowego olimpiady
geograficznej otrzymują
dodatkowo 10 p. do
rankingu (punkty mogą się
sumować). Laureaci i
finaliści międzynarodowych
i ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu

przedsiębiorczości (wg
zapisu na świadectwie
ukończenia szkoły)
dodatkowo 10 p. do
rankingu; uczestnicy etapu
okręgowego olimpiady
geograficznej otrzymują
dodatkowo 10 p. do
rankingu (punkty mogą się
sumować). Laureaci i
finaliści międzynarodowych
i ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w
formie pisemnej lub ustnej,
także za pomocą

kierunek
Geografia

specjalność
Wybór specjalności po I roku:
nauczycielskiej:
1. geografia z przyrodą,
2. geografia z podstawami
przedsiębiorczości,
3. geografia z wiedzą
o społeczeństwie,
lub nienauczycielskiej:
1. geografia fizyczna
2. geografia regionalna
Ameryki Łacińskiej,
3. geoinformacja,

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w
formie pisemnej lub ustnej,
także za pomocą
elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru
przez kandydata).

elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru
przez kandydata).

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego z 4
przedmiotów: języka
polskiego, matematyki,
języka angielskiego i
geografii (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna). Kandydatom
zdającym maturę na
poziomie rozszerzonym z
geografii wynik zostanie
przemnożony przez
współczynnik 2, a na
poziomie rozszerzonym z

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia wyników egzaminu
dojrzałości z 4
przedmiotów: języka
polskiego, matematyki,
języka angielskiego i
geografii (część pisemna i
ustna).
Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych przedmiotów
nie uniemożliwia
przystąpienia do rekrutacji,
ale do średniej liczony jest
jak z wynikiem „0”.

4. geomonitoring,
5. geoturystyka,
6. przedsiębiorczość i
gospodarka przestrzenna,
7. zarządzanie środowiskiem
geograficznym.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany na początku procesu
rekrutacji. Warunkiem
uruchomienia specjalności jest
zgłoszenie się min. 15 osób.

innych przedmiotów przez
współczynnik 1,5.

Kandydaci „starej” i
„nowej” matury, którzy
uczęszczali w szkole
Uwaga: Brak matury z
ponadgimnazjalnej
któregokolwiek z 4
(średniej) na zajęcia
wymienionych przedmiotów edukacyjne z turystyki lub
nie uniemożliwia
dodatkowe zajęcia z zakresu
przystąpienia do rekrutacji, geografii lub
ale do średniej liczony jest
przedsiębiorczości (wg
jak z wynikiem „0”.
zapisu na świadectwie
Kandydaci „starej” i
ukończenia szkoły)
„nowej” matury, którzy
dodatkowo 10 p. do
uczęszczali w szkole
rankingu; uczestnicy etapu
ponadgimnazjalnej
okręgowego olimpiady
(średniej) na zajęcia
geograficznej otrzymują
edukacyjne z turystyki lub
dodatkowo 10 p. do
dodatkowe zajęcia z zakresu rankingu (punkty mogą się
geografii lub
sumować). Laureaci i
przedsiębiorczości (wg
finaliści międzynarodowych
zapisu na świadectwie
i ogólnopolskich olimpiad i
ukończenia szkoły)
konkursów przyjmowani są
dodatkowo 10 p. do
poza kolejnością, zgodnie z
rankingu; uczestnicy etapu
wykazem wynikającym z
okręgowego olimpiady
uchwały Senatu UP.
geograficznej otrzymują
dodatkowo 10 p. do
Kandydaci, którzy kończyli
rankingu (punkty mogą się
szkołę średnią poza Polską i
sumować). Laureaci i
nie mają na świadectwie
finaliści międzynarodowych dojrzałości pozytywnego
i ogólnopolskich olimpiad i wyniku egzaminu
konkursów przyjmowani są maturalnego z języka
poza kolejnością, zgodnie z polskiego przystępują do

wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w
formie pisemnej lub ustnej,
także za pomocą
elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru
przez kandydata).
kierunek
Geografia

specjalność
Wybór specjalności od I roku
studiów:
nauczycielskich:
1. geografia z przyrodą,
2. geografia z podstawami
przedsiębiorczości,
3. geografia z wiedzą

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w
formie pisemnej lub ustnej,
także za pomocą
elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru
przez kandydata).

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych
(licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków
„geografia”, „gospodarka przestrzenna” „turystyka i
rekreacja”, „ochrona środowiska” oraz innych kierunków
studiów.
kryteria kwalifikacji:
konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub
inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia,

o społeczeństwie.

gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona
środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii - dla
absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich) innych kierunków

Uwaga: specjalności nauczycielskie
mogą wybierać absolwenci studiów
nauczycielskich na kierunku
geografia.

Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)
1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla
niektórych kandydatów).
Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku
egzaminu maturalnego z języka polskiego lub
ukończonych studiów I stopnia w języku polskim
przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do
dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie
pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych
środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).
Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia
na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z
którymi została zawarta umowa o uznawaniu
przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach
I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.
2) Dodatkowy egzamin z podstaw geografii (dla niektórych
kandydatów).
Egzamin w formie testu pisemnego z geografii dla osób z
dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż
wymienione w warunkach rekrutacji.

lub nienauczycielskich:
1. geografia społecznoekonomiczna i gospodarka
przestrzenna,
2. nauki o Ziemi i środowisku.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Warunkiem
uruchomienie specjalności jest
zgłoszenie się min. 15 osób.

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

Geografia

Wybór specjalności od I roku
studiów:
nauczycielskich:
1. geografia z przyrodą,
2. geografia z podstawami
przedsiębiorczości,
3. geografia z wiedzą
o społeczeństwie.
Uwaga: specjalności nauczycielskie
mogą wybierać absolwenci studiów
nauczycielskich na kierunku
geografia.
lub nienauczycielskich:
1. geografia społecznoekonomiczna i gospodarka
przestrzenna,
2. nauki o Ziemi i środowisku.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Warunkiem
uruchomienie specjalności jest
zgłoszenie się min. 15 osób.

Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla

absolwentów studiów wyższych (licencjackich,
inżynierskich, magisterskich) kierunków „geografia”,
„gospodarka przestrzenna” „turystyka i rekreacja”,
„ochrona środowiska” oraz innych kierunków studiów.
kryteria kwalifikacji:

konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub
inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia,
gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona
środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii - dla
absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich) innych kierunków
Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)
1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla
niektórych kandydatów).
Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku
egzaminu maturalnego z języka polskiego lub
ukończonych studiów I stopnia w języku polskim
przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do
dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie
pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych
środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).
Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia
na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z
którymi została zawarta umowa o uznawaniu
przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach
I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.
2) Dodatkowy egzamin z podstaw geografii (dla niektórych
kandydatów).

Egzamin w formie testu pisemnego z geografii dla osób z
dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż
wymienione w warunkach rekrutacji.
kierunek
Gospodarka
przestrzenna

specjalność
Studenci po I roku studiów dokonują
wyboru jednej ze specjalności:
- geoinformacja,
- gospodarka odnawialnymi źródłami
energii,
- gospodarka przestrzenna obszarów
miejskich,
- przedsiębiorczość w gospodarce
przestrzennej,
- rozwój lokalny i regionalny,
- zarządzanie środowiskiem
geograficznym.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany na początku procesu
rekrutacji. Warunkiem uruchomienie
specjalności jest zgłoszenie się min.
15 osób.

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia
(3,5-letnie)
inżynierskie

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego z 4 przedmiotów:
języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego oraz geografii
lub historii lub wiedzy o
społeczeństwie (poziom
podstawowy lub rozszerzony –
część pisemna). Kandydatom
zdającym maturę na poziomie
rozszerzonym z geografii wynik
zostanie przemnożony przez
współczynnik 2, a na poziomie
rozszerzonym z innych
przedmiotów przez współczynnik
1,5.
Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych przedmiotów nie
uniemożliwia przystąpienia do
rekrutacji, ale do średniej liczony
jest jak z wynikiem „0”.
Kandydaci „starej” i „nowej”
matury, którzy uczęszczali w
szkole ponadgimnazjalnej

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia wyników egzaminu
dojrzałości z 4
przedmiotów: języka
polskiego, matematyki,
języka angielskiego oraz
geografii lub historii lub
wiedzy o społeczeństwie
(część pisemna i ustna).
Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych
przedmiotów nie
uniemożliwia przystąpienia
do rekrutacji, ale do
średniej liczony jest jak z
wynikiem „0”. Kandydaci
„starej” i „nowej” matury,
którzy uczęszczali w szkole
ponadgimnazjalnej
(średniej) na zajęcia
edukacyjne z turystyki lub
dodatkowe zajęcia z
zakresu geografii lub
przedsiębiorczości (wg

(średniej) na zajęcia edukacyjne
z turystyki lub dodatkowe zajęcia
z zakresu geografii lub
przedsiębiorczości (wg zapisu na
świadectwie ukończenia szkoły)
dodatkowo 10 p. do rankingu;
uczestnicy etapu okręgowego
olimpiady geograficznej
otrzymują dodatkowo 10 p. do
rankingu (punkty mogą się
sumować). Laureaci i finaliści
międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są poza
kolejnością, zgodnie z wykazem
wynikającym z uchwały Senatu
UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i nie
mają na świadectwie dojrzałości
pozytywnego wyniku egzaminu
maturalnego z języka polskiego
przystępują do egzaminu z
podstaw języka polskiego. Do
dalszych etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które mają
pozytywny wynik tego egzaminu.
Egzamin w formie pisemnej lub
ustnej, także za pomocą
elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru przez

zapisu na świadectwie
ukończenia szkoły)
dodatkowo 10 p. do
rankingu; uczestnicy etapu
okręgowego olimpiady
geograficznej otrzymują
dodatkowo 10 p. do
rankingu (punkty mogą się
sumować). Laureaci i
finaliści
międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską
i nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik
tego egzaminu. Egzamin w
formie pisemnej lub ustnej,
także za pomocą

kierunek
Gospodarka
przestrzenna

specjalność
Studenci po I roku studiów dokonują
wyboru jednej ze specjalności:
- geoinformacja,
- gospodarka odnawialnymi źródłami
energii,
- gospodarka przestrzenna obszarów
miejskich,
- przedsiębiorczość w gospodarce
przestrzennej,
- rozwój lokalny i regionalny,
- zarządzanie środowiskiem
geograficznym.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany na początku procesu
rekrutacji. Warunkiem uruchomienie
specjalności jest zgłoszenie się min.
15 osób.

forma/poziom
studiów
Niestacjonarne
studia I stopnia
(3,5-letnie)
inżynierskie

kandydata).

elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru
przez kandydata).

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego z 4 przedmiotów:
języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego oraz geografii
lub historii lub wiedzy o
społeczeństwie (poziom
podstawowy lub rozszerzony –
część pisemna). Kandydatom
zdającym maturę na poziomie
rozszerzonym z geografii wynik
zostanie przemnożony przez
współczynnik 2, a na poziomie
rozszerzonym z innych
przedmiotów przez współczynnik
1,5.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia wyników egzaminu
dojrzałości z 4
przedmiotów: języka
polskiego, matematyki,
języka angielskiego oraz
geografii lub historii lub
wiedzy o społeczeństwie
(część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych przedmiotów nie
uniemożliwia przystąpienia do
rekrutacji, ale do średniej liczony
jest jak z wynikiem „0”.
Kandydaci „starej” i „nowej”
matury, którzy uczęszczali w
szkole ponadgimnazjalnej

Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych
przedmiotów nie
uniemożliwia przystąpienia
do rekrutacji, ale do
średniej liczony jest jak z
wynikiem „0”. Kandydaci
„starej” i „nowej” matury,
którzy uczęszczali w szkole
ponadgimnazjalnej
(średniej) na zajęcia
edukacyjne z turystyki lub
dodatkowe zajęcia z
zakresu geografii lub
przedsiębiorczości (wg

(średniej) na zajęcia edukacyjne
z turystyki lub dodatkowe zajęcia
z zakresu geografii lub
przedsiębiorczości (wg zapisu na
świadectwie ukończenia szkoły)
dodatkowo 10 p. do rankingu;
uczestnicy etapu okręgowego
olimpiady geograficznej
otrzymują dodatkowo 10 p. do
rankingu (punkty mogą się
sumować). Laureaci i finaliści
międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są poza
kolejnością, zgodnie z wykazem
wynikającym z uchwały Senatu
UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i nie
mają na świadectwie dojrzałości
pozytywnego wyniku egzaminu
maturalnego z języka polskiego
przystępują do egzaminu z
podstaw języka polskiego. Do
dalszych etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które mają
pozytywny wynik tego egzaminu.
Egzamin w formie pisemnej lub
ustnej, także za pomocą
elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru przez

zapisu na świadectwie
ukończenia szkoły)
dodatkowo 10 p. do
rankingu; uczestnicy etapu
okręgowego olimpiady
geograficznej otrzymują
dodatkowo 10 p. do
rankingu (punkty mogą się
sumować). Laureaci i
finaliści
międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską
i nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik
tego egzaminu. Egzamin w
formie pisemnej lub ustnej,
także za pomocą

kandydata).

kierunek
Gospodarka
przestrzenna

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (1,5-letnie)

elektronicznych środków
komunikacji (do wyboru
przez kandydata).
kryteria przyjęć

Studia przewidziane dla

absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) kierunków
„gospodarka przestrzenna” oraz innych kierunków studiów
inżynierskich.
Kryteria kwalifikacji:

- konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) - dla
absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz
„architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura
krajobrazu”, „geodezja i kartografia”
- egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej
- dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych
kierunków.
1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla
niektórych kandydatów).
Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie
mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku
egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych
studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu
z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji
są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru
przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli
studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie

zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu
przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I
stopnia, są zwolnieni z egzaminu.
2) Dodatkowy egzamin z podstaw gospodarki przestrzennej
(dla niektórych kandydatów).
Egzamin w formie testu pisemnego z podstaw gospodarki
przestrzennej dla osób z dyplomem inżyniera kierunków
innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.
kierunek
Gospodarka
przestrzenna

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (1,5-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla

absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) kierunków
„gospodarka przestrzenna” oraz innych kierunków studiów
inżynierskich.
Kryteria kwalifikacji:

- konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) - dla
absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz
„architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura
krajobrazu”, „geodezja i kartografia”
- egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej
- dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych
kierunków.
1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla
niektórych kandydatów).
Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie
mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku
egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych
studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu
z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji

są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru
przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli
studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie
zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu
przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I
stopnia, są zwolnieni z egzaminu.
2) Dodatkowy egzamin z podstaw gospodarki przestrzennej
(dla niektórych kandydatów).
Egzamin w formie testu pisemnego z podstaw gospodarki
przestrzennej dla osób z dyplomem inżyniera kierunków
innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

kierunek
Grafika

specjalność

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Konkursowy egzamin wstępny:
I etap – rozmowa
kwalifikacyjna i przegląd prac
kandydata (teczki)
II etap – egzamin praktyczny
I etap – kandydaci prezentują
przed komisją egzaminacyjną
zestaw prac (teczkę). Celem
tego etapu jest poznanie
umiejętności warsztatowych
oraz przede wszystkim
możliwości kreacyjnych
kandydata. W skład teczki
może wejść ok. 25

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkursowy egzamin
wstępny:
I etap – rozmowa
kwalifikacyjna i przegląd prac
kandydata (teczki)
II etap – egzamin praktyczny
I etap – kandydaci prezentują
przed komisją egzaminacyjną
zestaw prac (teczka). Celem
tego etapu jest poznanie
umiejętności warsztatowych
oraz przede wszystkim
możliwości kreacyjnych
kandydata. W skład teczki

wykonanych przez kandydata
prac rysunkowych, malarskich,
graficznych, fotograficznych,
projektowych (np. plakatów,
ilustracji), szkicowniki,
dokumentacja prac
intermedialnych,
przestrzennych, video, filmy
animowane, itd.
Prace multimedialne kandydat
prezentuje przy użyciu
własnego sprzętu
elektronicznego (tablet, laptop,
itp.)
Prezentacji prac towarzyszy
rozmowa kwalifikacyjna z
kandydatem, potwierdzająca
jego zainteresowania w
dziedzinie sztuk wizualnych, w
szczególności dotyczące
grafiki artystycznej lub (oraz)
projektowej.
II etap – egzamin praktyczny,
składa się z 3 części:
- część 1 – rysunek, podczas tej
części egzaminu kandydaci
wykonują studium rysunkowe
postaci, (dowolna technika
rysunkowa czarno-biała)
- część 2 – ilustracja do
fragmentu tekstu, kandydaci

może wejść ok. 25
wykonanych przez kandydata
prac rysunkowych,
malarskich, graficznych,
fotograficznych, projektowych
(np. plakatów,. Ilustracji),
szkicowniki, dokumentacja
prac intermedialnych,
przestrzennych, video, filmy
animowane, itd.
Prace multimedialne kandydat
prezentuje przy użyciu
własnego sprzętu
elektronicznego (tablet,
laptop, itp.)
Prezentacji prac towarzyszy
rozmowa kwalifikacyjna z
kandydatem, potwierdzająca
jego zainteresowania w
dziedzinie sztuk wizualnych,
w szczególności dotyczące
grafiki artystycznej lub (oraz)
projektowej.
II etap – egzamin praktyczny,
składa się z 3 części:
- część 1 – rysunek, podczas
tej części egzaminu kandydaci
wykonują studium rysunkowe
postaci, (dowolna technika
rysunkowa czarno-biała)
- część 2 – ilustracja do

wykonują wizualną
interpretację podanego tekstu
(technika dowolna, także z
użyciem koloru)
- część 3 – zadanie projektowe,
sprawdzające predyspozycje
projektowe kandydata.
Oba etapy egzaminu oraz ich
części są punktowane, zaś o
przyjęciu decyduje ilość
wszystkich zdobytych w ich
trakcie punktów.
O zakwalifikowaniu się do II
etapu egzaminu decyduje
uzyskanie minimalnej
wymaganej ilości punktów w I
etapie.

kierunek
Grafika

specjalność
Projektowanie graficzne,
multimedia
Podwójny dyplom z Design
graphique multimédia,
École supérieure d’art des
Pyrénées — Pau Tarbes

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

fragmentu tekstu, kandydaci
wykonują wizualna
interpretację podanego tekstu
(technika dowolna, także z
użyciem koloru)
- część 3 – zadanie
projektowe, sprawdzające
predyspozycje projektowe
kandydata.
Oba etapy egzaminu oraz ich
części są punktowane, zaś o
przyjęciu decyduje ilość
wszystkich zdobytych w ich
trakcie punktów.
O zakwalifikowaniu się do II
etapu egzaminu decyduje
uzyskanie minimalnej
wymaganej ilości punktów w I
etapie.

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych z
dyplomem co najmniej licencjata.
Kryteria kwalifikacji:
Przegląd prac kandydatów (teczki).
Dorobek artystyczny przedstawiony do oceny musi zawierać
ok. 25 prac rysunkowych, fotograficznych, graficznych,
projektowych, multimedialnych, itp. Prace multimedialne
kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu

elektronicznego (tablet, laptop, itp.).
Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub
francuskiego na poziomie B2.

kierunek
Historia

specjalność
- historia i wiedza o
społeczeństwie (nauczycielska)

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

- antropologia historyczna
Wybór specjalności następuje pod
koniec I roku studiów.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) lub historii
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część pisemna)

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego – część pisemna
lub z historii – część
pisemna.

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest jej wybór przez
co najmniej 12 osób.
Student zobowiązany jest do
uczestnictwa w wyjeździe
dydaktycznym, którego koszty
pokrywa indywidualnie.

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

Historia

- historia i wiedza o
społeczeństwie (nauczycielska)
- antropologia historyczna

Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)
(studia prowadzone
w trybie @t-home)

Wybór specjalności następuje pod
koniec I roku studiów.

„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) lub historii
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część pisemna)

„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego – część pisemna
lub z historii – część
pisemna.

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest jej wybór przez
co najmniej 12 osób.
kierunek
Historia

Specjalność
- historia i wiedza
o społeczeństwie (nauczycielska)
- antropologia historyczna
Wybór specjalności następuje od
I semestru I roku studiów.
Warunkiem uruchomienia
specjalności jest jej wybór przez
co najmniej 12 osób.
Student zobowiązany jest do
uczestnictwa w wyjeździe
dydaktycznym, którego koszty
pokrywa indywidualnie.

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik
postępowania
kwalifikacyjnego,
przeprowadzonego
w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej
oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu
decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dziedziny nauk humanistycznych oraz społecznych.
UWAGA! Studenci, którzy planują wybrać specjalność
nauczycielską, a nie są absolwentami kierunków
historycznych realizują dodatkowy moduł nauczycielski
obejmujący wiedzę i umiejętności odpowiadające
wszystkim wymaganiom podstawy programowej historii i
wos.

Studenci, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania,
a na studiach I stopnia, a nie mieli przygotowania w
zakresie psychologiczno-pedagogicznym obowiązkowo
realizują dodatkowy moduł ogólnego przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego w ramach dodatkowych
punków ECTS.
kierunek
Historia

Specjalność
- historia i wiedza
o społeczeństwie (nauczycielska)
- antropologia historyczna
Wybór specjalności następuje od
I semestru I roku studiów.
Warunkiem uruchomienia
specjalności jest jej wybór przez
co najmniej 12 osób.

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)
(studia prowadzone
w trybie @t-home)

kryteria przyjęć
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik
postępowania
kwalifikacyjnego,
przeprowadzonego
w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej
oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu
decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dziedziny nauk humanistycznych oraz społecznych.
UWAGA! Studenci, którzy planują wybrać specjalność
nauczycielską, a nie są absolwentami kierunków
historycznych realizują dodatkowy moduł nauczycielski
obejmujący wiedzę i umiejętności odpowiadające
wszystkim wymaganiom podstawy programowej historii i
wos.
Studenci, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania,
a na studiach I stopnia, a nie mieli przygotowania w
zakresie psychologiczno-pedagogicznym obowiązkowo
realizują dodatkowy moduł ogólnego przygotowania

psychologiczno-pedagogicznego w ramach dodatkowych
punków ECTS.

kierunek
Informatyka

specjalność
Specjalności do wyboru:
Do wyboru:



Administracja systemami
informatycznymi,
Multimedia i technologie
internetowe.

UWAGI:
Warunkiem uruchomienia
specjalności jest jej wybór (w maju
2022 r). przez co najmniej 30
studentów.
Dla każdej specjalności tworzona
jest lista rankingowa. Czynnikiem
decydującym o przypisaniu do
wybranej przez studenta
specjalności jest ranking średnich
ocen uzyskanych po pierwszym
semestrze studiów.

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3,5-letnie)
inżynierskie

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Dla nowej matury: 1%=1
punkt.
O miejscu na liście
rankingowej decyduje
większa z liczb:
wynik ( w punktach)
egzaminu maturalnego
z matematyki lub
informatyki (poziom
podstawowy – część
pisemna),
1,5 x wynik ( w
punktach) egzaminu
maturalnego
z matematyki lub
informatyki – poziom
rozszerzony, część
pisemna.

kryteria przyjęć
„stara matura”
O miejscu na liście
rankingowej decyduje
większa z liczb:
- przeliczona na punkty
(według podanego poniżej
przelicznika) ocena z
pisemnego egzaminu
dojrzałości z matematyki
lub informatyki,
- przeliczona na punkty
(według podanego poniżej
przelicznika) ocena z
ustnego egzaminu
dojrzałości z matematyki
lub informatyki,
0.75 x przeliczona na
punkty (według podanego
poniżej przelicznika) ocena
z egzaminu dojrzałości
z jednego z przedmiotów:
fizyka, chemia – część
pisemna

UWAGA:
Laureaci i finaliści

Przelicznik
ocen
ze
świadectw starej matury

olimpiad stopnia
centralnego będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej w
czasie postępowania
kwalifikacyjnego
Uchwały Senatu
Uniwersytetu
Pedagogicznego w
Krakowie.

na punkty:
Mierny- 30 punktów
Dostateczny - 50 punktów
Dobry - 70 punktów
Bardzo dobry - 90 punktów
Celujący - 100 punktów

UWAGA:
Laureaci i finaliści olimpiad
stopnia centralnego będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej w
czasie postępowania
kwalifikacyjnego Uchwały
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego w
Krakowie.

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

„nowa matura”
Informatyka

Specjalności do wyboru:



Administracja systemami
informatycznymi,
Multimedia i technologie
internetowe.

UWAGI:
Warunkiem uruchomienia
specjalności jest jej wybór (w maju
2022 r). przez co najmniej 15
studentów.
Dla każdej specjalności tworzona
jest lista rankingowa. Czynnikiem
decydującym o przypisaniu do
wybranej przez studenta ścieżki
jest ranking średnich ocen
uzyskanych po pierwszym
semestrze studiów.

Niestacjonarne studia
I stopnia (3,5-letnie)
inżynierskie

Dla nowej matury: 1%=1
punkt.
O miejscu na liście
rankingowej decyduje
większa z liczb:
wynik ( w punktach)
egzaminu maturalnego z
matematyki lub
informatyki (poziom
podstawowy – część
pisemna),
1,5 x wynik ( w
punktach) egzaminu
maturalnego z
matematyki lub
informatyki – poziom
rozszerzony, część
pisemna.

„stara matura”
O miejscu na liście
rankingowej decyduje
większa z liczb:
- przeliczona na punkty
(według podanego poniżej
przelicznika) ocena z
pisemnego egzaminu
dojrzałości z matematyki
lub informatyki,
- przeliczona na punkty
(według podanego poniżej
przelicznika) ocena z
ustnego egzaminu
dojrzałości z matematyki
lub informatyki,
0.75 x przeliczona na
punkty (według podanego
poniżej przelicznika) ocena
z egzaminu dojrzałości
z jednego z przedmiotów:
fizyka, chemia – część
pisemna.
Przelicznik ocen ze
świadectw starej matury i
świadectw ukończenia
szkoły średniej na punkty:
Mierny – 30 punktów

Dostateczny – 50 punktów
Dobry – 70 punktów
Bardzo dobry – 90 punktów
Celujący – 100 punktów
kierunek
Informatyka

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (1,5-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z
dyplomem inżyniera kierunków informatycznych lub
innych technicznych
kryteria kwalifikacji:
Przyjęcie absolwentów odbywa się zgodnie ze wzorem:
W = S ˑ RK
Gdzie: W – wynik postępowania kwalifikacyjnego,
S – średnia ocen ze studiów,
RK (0, 1, 2) – wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
1. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli kierunek
Informatyka w miejsce liczby RK przyjmuje się liczbę
odpowiadającą ocenie maksymalnej, którą można
uzyskać na rozmowie kwalifikacyjnej (RK = 2).
2. Przyjęcie absolwentów studiów inżynierskich I stopnia,
którzy ukończyli inny kierunek techniczny niż
Informatyka, odbywa się na podstawie punktów
uzyskanych
w wyniku
rozmowy
kwalifikacyjnej

weryfikującej kompetencje kandydata do podjęcia
studiów II stopnia RK (0, 1, 2).
Studenci kierunków innych niż Informatyka są
zobowiązani do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną
dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (jeden z
dokumentów: indeks, suplement do dyplomu, karta
przebiegu studiów) oraz wszelkich dokumentów
potwierdzających ich kompetencje informatyczne.
kierunek
Informatyka

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (1,5-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z
dyplomem inżyniera kierunków informatycznych lub innych
technicznych.

Kryteria kwalifikacji:
Przyjęcie absolwentów odbywa się zgodnie ze wzorem:
W = S ˑ RK
Gdzie: W – wynik postępowania kwalifikacyjnego,
S – średnia ocen ze studiów,
RK (0, 1, 2) – wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
1. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli kierunek
Informatyka w miejsce liczby RK przyjmuje się liczbę
odpowiadającą ocenie maksymalnej, którą można
uzyskać na rozmowie kwalifikacyjnej (RK = 2).
2. Przyjęcie absolwentów studiów inżynierskich I stopnia,
którzy ukończyli inny kierunek techniczny niż
Informatyka, odbywa się na podstawie punktów
uzyskanych
w wyniku
rozmowy
kwalifikacyjnej

weryfikującej kompetencje kandydata
studiów II stopnia RK (0, 1, 2).

do

podjęcia

Studenci kierunków innych niż Informatyka są
zobowiązani do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną
dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (jeden z
dokumentów: indeks, suplement do dyplomu, karta
przebiegu studiów) oraz wszelkich dokumentów
potwierdzających ich kompetencje informatyczne.
kierunek
Inżynieria
bezpieczeństwa

specjalność
Wybór specjalności po I roku:
- bezpieczeństwo technologii
informacyjnych
- bezpieczeństwo materiałowe
i technologii materiałowych

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3,5-letnie)
inżynierskie

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników
egzaminu maturalnego z
matematyki, fizyki, chemii
lub informatyki z wagą
100 %, z pozostałych z
wagą 50% (poziom
podstawowy x1 lub
rozszerzony x1,5 – część
pisemna).
Laureaci i finaliści stopnia
centralnego olimpiad z
przedmiotów z dziedziny
nauk inżynieryjnotechnicznych oraz nauk
ścisłych i przyrodniczych
otrzymują maksymalny
wynik kwalifikacyjny.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia
wyników egzaminu
dojrzałości: matematyka,
fizyka, chemia lub
informatyka z wagą 100%,
pozostałe z wagą 50%.
(część pisemna i część
ustana).
Laureaci i finaliści stopnia
centralnego olimpiad z
przedmiotów z dziedziny
nauk inżynieryjnotechnicznych oraz nauk
ścisłych i przyrodniczych
otrzymują maksymalny
wynik kwalifikacyjny.

kierunek

specjalność

Kognitywistyka

kierunek
Komunikacja wizualna

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród matematyka, język
obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Etap I – egzamin
praktyczny:
egzamin sprawdzający
twórcze predyspozycje:
wyobraźnię plastyczną,
pomysłowość,
komunikatywność
i zmysł estetyczny.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Etap I – egzamin praktyczny:
egzamin sprawdzający twórcze
predyspozycje:
wyobraźnię plastyczną,
pomysłowość,
komunikatywność
i zmysł estetyczny.

Zestaw zadań rysunkowoZestaw zadań rysunkowoprojektowych (ręcznie na
projektowych (ręcznie na
formatach A3) wymagających
formatach A3)
kreatywnego rozwiązania.
wymagających kreatywnego Doceniana będzie pomysłowość,
rozwiązania. Doceniana
oryginalność koncepcji,
będzie pomysłowość,
wnikliwość opracowania,

oryginalność koncepcji,
wnikliwość opracowania,
komunikatywność, walory
estetyczne. Celem jest
sprawdzenie twórczych
predyspozycji kandydata do
podjęcia studiów na
kierunku Komunikacja
wizualna.
Pozytywna ocena z etapu I
egzaminu wstępnego
kwalifikuje do etapu II.
Etap II – rozmowa
kwalifikacyjna:
przegląd prezentacji i
rozmowa na temat
zainteresowań twórczych.
Rozmowa z kandydatami,
którzy pozytywnie zaliczyli
etap I, na temat
zainteresowań twórczych.
W czasie rozmowy
kandydat przedstawia
przygotowaną własną
prezentację, w formie
wydruków w formatach A4
lub A3 (maksymalnie 15
wydruków). Dodatkowo
można pokazać prace na
przyniesionym własnym

komunikatywność, walory
estetyczne. Celem jest
sprawdzenie twórczych
predyspozycji kandydata do
podjęcia studiów na kierunku
Komunikacja wizualna.
Pozytywna ocena z etapu I
egzaminu wstępnego kwalifikuje
do etapu II.
Etap II – rozmowa
kwalifikacyjna:
przegląd prezentacji i rozmowa
na temat zainteresowań
twórczych.
Rozmowa z kandydatami, którzy
pozytywnie zaliczyli etap I, na
temat zainteresowań twórczych.
W czasie rozmowy kandydat
przedstawia przygotowaną
własną prezentację, w formie
wydruków w formatach A4 lub
A3 (maksymalnie 15
wydruków). Dodatkowo można
pokazać prace na
przyniesionym własnym
urządzeniu: laptop, tablet.
Zaprezentować można wszelkie
dotychczasowe twórcze
działania kandydata wykonane
w dowolnych technikach:

urządzeniu: laptop, tablet.
Zaprezentować można
wszelkie dotychczasowe
twórcze działania kandydata
wykonane w dowolnych
technikach: zrobione ręcznie
lub zrealizowane z pomocą
komputera (w dowolnych
programach), aparatu
fotograficznego, itp. Do
prezentacji szczególnie
warto dołączyć prace
plastyczne związane z
projektowaniem. Zakres i
ilość prezentowanego
materiału jest
indywidualnym wyborem
kandydatów.

kierunek

specjalność

Kulturoznawstwo
i wiedza o mediach

kierunek

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów

zrobione ręcznie lub
zrealizowane z pomocą
komputera (w dowolnych
programach), aparatu
fotograficznego, itp. Do
prezentacji szczególnie warto
dołączyć prace plastyczne
związane z projektowaniem.
Zakres i ilość prezentowanego
materiału jest indywidualnym
wyborem kandydatów.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik z egzaminu
maturalnego z języka
polskiego i języka obcego
nowożytnego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego i języka obcego
(część ustna/pisemna).

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

Kulturoznawstwo
i wiedza o mediach

kierunek
Kulturoznawstwo
i wiedza o mediach

Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność
Specjalności realizowane
od I semestru:

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

- menedżer i animator
kultury
- coach medialny

„nowa matura”
Wynik z egzaminu
maturalnego z języka
polskiego i języka obcego
(poziom podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).

„stara matura”
Wynik z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego i języka obcego
(część ustna/pisemna).

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów – oceny będą przeliczane na punkty
według skali:
ocena

punkty

3,0
10
3,5
20
4,0
30
4,5
40
5,0
50
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen
ze studiów I stopnia.

Wybór specjalności
odbywa się w momencie
składania dokumentów.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia,
którzy ukończyli kierunki studiów mieszczące się
w dyscyplinie nauk humanistycznych, społecznych
i sztuki.

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

Kulturoznawstwo
i wiedza o mediach

Specjalności realizowane
od I semestru:

Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

- menedżer i animator
kultury
- coach medialny

Konkurs dyplomów – oceny będą przeliczane na
punkty według skali:
ocena

punkty

3,0
10
3,5
20
4,0
30
4,5
40
5,0
50
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen
ze studiów I stopnia.

Wybór specjalności
odbywa się w momencie
składania dokumentów.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia,
którzy ukończyli kierunki studiów mieszczące się
w dyscyplinie nauk humanistycznych, społecznych
i sztuki.
kierunek
Logopedia

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik z egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).
Sprawdzian predyspozycji
do wykonywania zawodu
logopedy – rozmowa.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik z egzaminu
dojrzałości z języka polskiego
(część pisemna)
Sprawdzian predyspozycji do
wykonywania zawodu
logopedy – rozmowa.
Na sprawdzian predyspozycji
składa się:

Na sprawdzian
predyspozycji składa się:
- swobodna rozmowa
z kandydatem;
- czytanie przez kandydata
krótkiego tekstu.
Oceniane będą:
- poprawność
artykulacyjna;
- sprawność narządów
mowy;
- warunki głosowe;
- mimika.
kierunek
Logopedia

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

- swobodna rozmowa
z kandydatem;
- czytanie przez kandydata
krótkiego tekstu.
Oceniane będą:
- poprawność artykulacyjna;
- sprawność narządów mowy;
- warunki głosowe;
- mimika.

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
kierunku logopedia oraz innych kierunków ze
specjalnością logopedyczną posiadających uprawnienia
nauczycielskie.
Kryteria kwalifikacji:
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą
przeliczane na punkty według skali:
ocena

punkty

3,0
3,5
4,0

10
20
30

4,5
40
5,0
50
W przypadku większej liczby kandydatów z takim
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia.

kierunek
Malarstwo

specjalność

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik postępowania
kwalifikacyjnego złożonego
z przeglądu prac
plastycznych i rozmowy
kwalifikacyjnej.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik postępowania
kwalifikacyjnego złożonego
z przeglądu prac plastycznych
i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zestaw prac przedstawionych do
Zestaw prac
oceny musi zawierać min. 20
przedstawionych do oceny
prac plastycznych (malarstwo i
musi zawierać min. 20 prac rysunek) możliwa jest także
plastycznych (malarstwo i
prezentacja dokumentacji
rysunek) możliwa jest także fotograficznej prac wykonanych
prezentacja dokumentacji
w nowych mediach i innych
fotograficznej prac
technikach plastycznych.
wykonanych w nowych
Podczas przeglądu prac
mediach i innych technikach odbędzie się rozmowa
plastycznych. Podczas
kwalifikacyjna potwierdzająca
przeglądu prac odbędzie się zainteresowania kandydata
rozmowa kwalifikacyjna
w dziedzinie sztuk plastycznych
potwierdzająca
i historii sztuki oraz orientację w
zainteresowania kandydata
szeroko pojętej kulturze
w dziedzinie sztuk
(literatura, film, teatr, muzyka)
plastycznych i historii sztuki
oraz orientację w szeroko

pojętej kulturze (literatura,
film, teatr, muzyka)

kierunek
Matematyka

specjalność
1. Specjalności
nauczycielskie:*
- matematyka (nauczycielska),
- matematyka z informatyką
(nauczycielska),
* obejmują wstępne
przygotowanie pedagogiczne
(psychologiczno-pedagogiczne
i dydaktyczne) do uzyskania
kwalifikacji nauczycielskich po
skończeniu studiów drugiego
stopnia w zakresie nauczania
matematyki/matematyki z
informatyką w szkołach
podstawowych i
ponadpodstawowych.
2. Specjalność
nienauczycielska:
- analiza danych
UWAGA:
Kierunek lub specjalność na
studiach stacjonarnych może
zostać uruchomiony w
przypadku gdy spełnia warunki

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Lista rankingowa kandydatów
na studia (wspólna dla
„nowej” i „starej” matury)
zostanie sporządzona na
podstawie liczby K punktów
kwalifikacyjnych.
W odniesieniu do „nowej”
matury liczba K równa się
większej z następujących
dwóch liczb:
A oraz 1,5ˑB,
gdzie:
A – wynik w procentach
z matematyki na poziomie
podstawowym (część
pisemna),
B – wynik w procentach
z matematyki na poziomie
rozszerzonym (część
pisemna).
Jeżeli kandydat nie zdawał
pisemnego egzaminu
dojrzałości z matematyki na
którymś z wymienionych
poziomów, to przyjmuje się

kryteria przyjęć
„stara matura”
Lista rankingowa
kandydatów na studia
(wspólna dla „nowej”
i „starej” matury) zostanie
sporządzona na podstawie
liczby K punktów
kwalifikacyjnych.
W odniesieniu do „starej”
matury liczba K równa się,
wyrażonej procentowo
(zgodnie z obowiązującą
w czasie postępowania
rekrutacyjnego Uchwałą
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie) ocenie
z pisemnej części
egzaminu dojrzałości
z matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał
pisemnego egzaminu
dojrzałości z matematyki,
to przyjmuje się K=0.
Laureaci i finaliści
olimpiad stopnia

wskazane przez Rektora w
odrębnych regulacjach
dotyczących ustalonych
limitów niezbędnych do
uruchomienia
kierunku/specjalności.
Wybór specjalności po
pierwszym roku studiów.
kierunek
Matematyka

specjalność
1. Specjalność nauczycielska:
- matematyka (nauczycielska)*
* obejmuje wstępne
przygotowanie pedagogiczne
(psychologiczno-pedagogiczne
i dydaktyczne) do uzyskania
kwalifikacji nauczycielskich po
skończeniu studiów drugiego
stopnia w zakresie nauczania
matematyki w szkołach
podstawowych i
ponadpodstawowych.
UWAGA:
Kierunek lub specjalność na
studiach niestacjonarnych
może zostać uruchomiony w
przypadku gdy spełnia warunki

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

odpowiednio A=0 lub B=0.
Laureaci i finaliści olimpiad
stopnia centralnego będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej
w czasie postępowania
kwalifikacyjnego Uchwały
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.

centralnego będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej
w czasie postępowania
kwalifikacyjnego Uchwały
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Lista rankingowa kandydatów
na studia (wspólna dla
„nowej” i „starej” matury)
zostanie sporządzona na
podstawie liczby K punktów
kwalifikacyjnych.
W odniesieniu do „nowej”
matury liczba K równa się
większej z następujących
dwóch liczb:
A oraz 1,5ˑB,
gdzie:
A – wynik w procentach
z matematyki na poziomie
podstawowym (część
pisemna),
B – wynik w procentach
z matematyki na poziomie
rozszerzonym (część

kryteria przyjęć
„stara matura”
Lista rankingowa
kandydatów na studia
(wspólna dla „nowej”
i „starej” matury) zostanie
sporządzona na podstawie
liczby K punktów
kwalifikacyjnych.
W odniesieniu do „starej”
matury liczba K równa się,
wyrażonej procentowo
(zgodnie z obowiązującą
w czasie postępowania
rekrutacyjnego Uchwałą
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie) ocenie
z pisemnej części
egzaminu dojrzałości
z matematyki.

wskazane przez Rektora w
odrębnych regulacjach
dotyczących ustalonych
limitów niezbędnych do
uruchomienia
kierunku/specjalności.

kierunek
Matematyka

specjalność

pisemna).
Jeżeli kandydat nie zdawał
pisemnego egzaminu
dojrzałości z matematyki na
którymś z wymienionych
poziomów, to przyjmuje się
odpowiednio A=0 lub B=0.
Laureaci i finaliści olimpiad
stopnia centralnego będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej
w czasie postępowania
kwalifikacyjnego Uchwały
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.
forma/poziom studiów

1) Specjalności
Stacjonarne studia
nauczycielskie:
II stopnia (2-letnie)
matematyka
(nauczycielska),
matematyka z informatyką (
nauczycielska),
matematyka + II etap
edukacyjny (nauczycielska).
2) Specjalność
nienauczycielska:
matematyka stosowana.
UWAGA:

Jeżeli kandydat nie zdawał
pisemnego egzaminu
dojrzałości z matematyki,
to przyjmuje się K=0.
Laureaci i finaliści
olimpiad stopnia
centralnego będą
przyjmowani na studia
według obowiązującej
w czasie postępowania
kwalifikacyjnego Uchwały
Senatu Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie.

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla
1) absolwentów studiów pierwszego stopnia (z dyplomem
licencjata lub inżyniera) kierunku matematyka lub
absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia
z dodatkową specjalnością matematyka,
2) absolwentów studiów pierwszego stopnia z dyplomem
licencjata lub inżyniera lub absolwentów studiów
kierunkowych drugiego stopnia posiadających wiedzę
i umiejętności z zakresu podstawowych działów
matematyki (takich jak: analiza matematyczna, algebra,
geometria, logika i teoria mnogości), które to
kompetencje potwierdzi powołana przez Dyrektora
Instytutu Matematyki Komisja Kwalifikacyjna, po

Kierunek lub specjalność na
studiach stacjonarnych może
zostać uruchomiony
w przypadku gdy spełnia
warunki wskazane przez
Rektora w odrębnych
regulacjach dotyczących
ustalonych limitów
niezbędnych do uruchomienia
kierunku/specjalności.

zapoznaniu się z dyplomem studiów i suplementem
oraz sprawdzeniu uzyskanych efektów uczenia się na
podstawie przedstawionych przez kandydata
dokumentów.
Kryteria kwalifikacji:
Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście
rankingowej utworzonej w następujący sposób.
O pozycji kandydata na liście decyduje przede wszystkim
suma oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz liczby
S,
gdzie
S=2 dla kandydatów wymienionych w punkcie 1);
S=1 dla kandydatów wymieniowych w punkcie 2).
W przypadku kandydatów opisanych w punkcie 2) decyzję
o umieszczeniu danego kandydata na liście podejmuje
Komisja Rekrutacyjna. Decyzja jest podejmowana w
wyniku analizy dokumentacji dotyczącej ukończonych
studiów bądź po opinii Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącej
uzyskanych dotychczasowych efektów uczenia się. Jeżeli
powyższy sposób ustalania kolejności kandydatów okaże
się nierozstrzygający, Komisja Rekrutacyjna weźmie pod
uwagę średnią arytmetyczną ocen z poprzednio
ukończonych studiów (na podstawie zaświadczenia o tej
średniej, wydanego przez Uczelnię w której kandydat
uzyskał dyplom).
UWAGA:
1) jeśli na dyplomie ukończenia poprzednich studiów (lub
suplemencie do tego dyplomu) brak informacji
świadczących o ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
to kandydat powinien wybrać jedną z 2 specjalności:
matematyka stosowana

matematyka + II etap edukacyjny (nauczycielska),
2)specjalność matematyka z informatyką może wybrać
tylko osoba, która jest absolwentem takiej specjalności po
I stopniu.
W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji
kandydat może być poproszony o rozmowę kwalifikacyjną.
kierunek
Matematyka

specjalność
Specjalności nauczycielskie:
matematyka (nauczycielska),
matematyka + II etap
edukacyjny (nauczycielska).
UWAGA:
Kierunek lub specjalność na
studiach niestacjonarnych
może zostać uruchomiony
w przypadku gdy spełnia
warunki wskazane przez
Rektora w odrębnych
regulacjach dotyczących
ustalonych limitów
niezbędnych do uruchomienia
kierunku/specjalności.

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla
1) absolwentów studiów pierwszego stopnia z dyplomem
licencjata lub inżyniera kierunku matematyka lub
absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia
z dodatkową specjalnością matematyka,
2) absolwentów studiów pierwszego stopnia (z dyplomem
licencjata lub inżyniera) lub drugiego stopnia studiów
kierunkowych, posiadających wiedzę i umiejętności
z zakresu podstawowych działów matematyki (takich
jak: analiza matematyczna, algebra, geometria, logika
i teoria mnogości), które to kompetencje potwierdzi
powołana przez Dyrektora Instytutu Matematyki
Komisja Kwalifikacyjna, po zapoznaniu się
z dyplomem studiów i suplementem kandydata
Dyrektora Instytutu Matematyki Komisja
Kwalifikacyjna, po zapoznaniu się z dyplomem
studiów i suplementem oraz sprawdzeniem uzyskanych
efektów uczenia się na podstawie przedstawionych
przez kandydata dokumentów. W razie konieczności
uzyskania dodatkowych informacji kandydat może być
poproszony o rozmowę kwalifikacyjną.

Kryteria kwalifikacji:
Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście
rankingowej utworzonej w następujący sposób.
O pozycji kandydata na liście decyduje przede wszystkim
suma oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz liczby
S,
gdzie
S=2 dla kandydatów wymienionych w punkcie 1);
S=1 dla kandydatów wymieniowych w punkcie 2).
W przypadku kandydatów opisanych w punkcie 2) decyzję
o umieszczeniu danego kandydata na liście podejmuje
Komisja Rekrutacyjna. Decyzja jest podejmowana w
wyniku analizy dokumentacji dotyczącej ukończonych
studiów bądź po pozytywnym wyniku rozmowy
kwalifikacyjnej z kandydatem. Jeżeli powyższy sposób
ustalania kolejności kandydatów okaże się
nierozstrzygający, Komisja weźmie pod uwagę średnią
arytmetyczną ocen z poprzednio ukończonych studiów (na
podstawie zaświadczenia o tej średniej, wydanego przez
uczelnię w której kandydat uzyskał dyplom).
UWAGA: jeśli na dyplomie ukończenia poprzednich
studiów (lub suplemencie do tego dyplomu) brak
informacji świadczących o ukończeniu specjalności
nauczycielskiej, to kandydat powinien wybrać specjalność:
matematyka + II etap edukacyjny (nauczycielska).

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

Ochrona
środowiska

kierunek
Odnowa
biologiczna

- odnawialne źródła energii
- zarządzanie środowiskiem
geograficznym

specjalność

Stacjonarne studia
I stopnia (3,5-letnie)
inżynierskie

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego ze wszystkich
zdawanych przedmiotów
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).
Kandydatom zdającym
maturę z biologii, chemii,
geografii lub fizyki na
poziomie rozszerzonym,
wynik egzaminu zostanie
przemnożony przez
współczynnik 2, a zdającym
maturę z innych przedmiotów
na poziomie rozszerzonym
przez współczynnik 1,5.

„stara matura”
Konkurs świadectw:
Średnia ocen ze
wszystkich przedmiotów
zdawanych na egzaminie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów licencjata lub inżyniera.
W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną
o przyjęciu na studia decydować będzie uzyskana średnia ocen
ze studiów I stopnia.
Studia przewidziane dla:
absolwentów studiów I stopnia kierunków: kosmetologia,
fizjoterapia, kultura fizyczna, rehabilitacja, odnowa biologiczna
lub innych pokrewnych.

kierunek
Pedagogika

specjalność
Specjalności prowadzone od
semestru zimowego II-go roku
studiów.

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

- społeczno-opiekuńcza
- promocja zdrowia
i profilaktyka uzależnień

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego z części
pisemnej lub ustnej.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego z części
pisemnej lub ustnej.

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się
min. 15 osób.
kierunek
Pedagogika

specjalność
Specjalności prowadzone od
semestru zimowego II-go roku
studiów.
- społeczno-opiekuńcza
- promocja zdrowia
i profilaktyka uzależnień
Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się
min. 15 osób.

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kierunek
Pedagogika

specjalność

forma/poziom studiów

Specjalności prowadzone od
Stacjonarne studia
semestru letniego I-go roku studiów II stopnia (2-letnie)
- pedagogika szkolna i terapia
pedagogiczna (nauczycielska)
- resocjalizacja z penitencjarystyką
(nauczycielska)
- edukacja dorosłych z coachingiem
(nauczycielska)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Średnia ze studiów I stopnia.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów
zawodowych z dyplomem licencjata kierunku
pedagogika – różnych specjalności.

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się min.
15 osób.
kierunek
Pedagogika

specjalność

forma/poziom studiów

Specjalności prowadzone od
Niestacjonarne studia
semestru letniego I-go roku studiów II stopnia (2-letnie)
- pedagogika szkolna i terapia
pedagogiczna (nauczycielska)
- resocjalizacja z penitencjarystyką
(nauczycielska)
- edukacja dorosłych z coachingiem
(nauczycielska)
Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się min.
15 osób.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Średnia ze studiów I stopnia.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów
zawodowych z dyplomem licencjata kierunku
pedagogika – różnych specjalności.

kierunek
Pedagogika
przedszkolna
i wczesnoszkolna

specjalność
- nauczycielska

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
jednolite magisterskie
(5-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Egzamin wstępny
(uzdolnień)
Sprawdzian predyspozycji
muzycznych oraz ocena
prawidłowości funkcji
głosowych, słuchowych
i artykulacyjnych.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Egzamin wstępny
(uzdolnień)
Sprawdzian predyspozycji
muzycznych oraz ocena
prawidłowości funkcji
głosowych, słuchowych
i artykulacyjnych.

Sprawdzian predyspozycji
muzycznych dotyczyć będzie
oceny poczucia rytmu,
umiejętności powtarzania
ćwiczeń rytmicznych oraz
ćwiczeń melodycznych.
Ocena prawidłowości funkcji
głosowych, słuchowych i
artykulacyjnych w zakresie
weryfikacji wad wymowy.
Negatywna ocena
predyspozycji muzycznych
lub rozpoznania wad
wymowy skutkuje
niedopuszczeniem kandydata
do dalszego etapu
postepowania
kwalifikacyjnego.

Sprawdzian predyspozycji
muzycznych dotyczyć
będzie oceny poczucia
rytmu, umiejętności
powtarzania ćwiczeń
rytmicznych oraz ćwiczeń
melodycznych.
Ocena prawidłowości
funkcji głosowych,
słuchowych i
artykulacyjnych w zakresie
weryfikacji wad wymowy.
Negatywna ocena
predyspozycji muzycznych
lub rozpoznania wad
wymowy skutkuje
niedopuszczeniem
kandydata do dalszego
etapu postepowania
kwalifikacyjnego.

Wyniki egzaminu

kierunek
Pedagogika
przedszkolna
i wczesnoszkolna

specjalność
- nauczycielska

forma/poziom
studiów
Niestacjonarne studia
jednolite magisterskie
(5-letnie)

maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

Konkurs świadectw: średnia
wszystkich ocen z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Egzamin wstępny
(uzdolnień)
Sprawdzian predyspozycji
muzycznych oraz ocena
prawidłowości funkcji
głosowych, słuchowych
i artykulacyjnych.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Egzamin wstępny
(uzdolnień)
Sprawdzian predyspozycji
muzycznych oraz ocena
prawidłowości funkcji
głosowych, słuchowych
i artykulacyjnych.

Sprawdzian predyspozycji
muzycznych dotyczyć będzie
oceny poczucia rytmu,
umiejętności powtarzania
ćwiczeń rytmicznych oraz
ćwiczeń melodycznych.
Ocena prawidłowości funkcji
głosowych, słuchowych i
artykulacyjnych w zakresie
weryfikacji wad wymowy.
Negatywna ocena
predyspozycji muzycznych

Sprawdzian predyspozycji
muzycznych dotyczyć
będzie oceny poczucia
rytmu, umiejętności
powtarzania ćwiczeń
rytmicznych oraz ćwiczeń
melodycznych.
Ocena prawidłowości
funkcji głosowych,
słuchowych i
artykulacyjnych w zakresie
weryfikacji wad wymowy.

lub rozpoznania wad
wymowy skutkuje
niedopuszczeniem kandydata
do dalszego etapu
postepowania
kwalifikacyjnego.
Wyniki egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).
kierunek
Pedagogika
przedszkolna
i wczesnoszkolna

specjalność
nauczycielska

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Negatywna ocena
predyspozycji muzycznych
lub rozpoznania wad
wymowy skutkuje
niedopuszczeniem
kandydata do dalszego
etapu postepowania
kwalifikacyjnego.
Konkurs świadectw: średnia
wszystkich ocen z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Przy jednakowych ocenach decyduje średnia ocen ze
studiów I stopnia (licencjackich).
Studia przewidziane dla absolwentów studiów zawodowych
z dyplomem licencjata kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna; kierunku pedagogika, specjalność
przedszkolna i wczesnoszkolna lub absolwentów studiów
zawodowych z dyplomem licencjata mających kwalifikacje
do pracy w przedszkolu i/lub w klasach I-III.

kierunek
Pedagogika
przedszkolna
i wczesnoszkolna

specjalność
nauczycielska

forma/poziom
studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Przy jednakowych ocenach decyduje średnia ocen ze
studiów I stopnia (licencjackich).
Studia przewidziane dla absolwentów studiów zawodowych
z dyplomem licencjata kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna; kierunku pedagogika, specjalność
przedszkolna i wczesnoszkolna lub absolwentów studiów
zawodowych z dyplomem licencjata mających kwalifikacje
do pracy w przedszkolu i/lub w klasach I-III.

kierunek
Pedagogika
specjalna

Specjalność

forma/poziom studiów

Na II roku student wybiera jedną
Stacjonarne studia
ze specjalności:
jednolite magisterskie
- edukacja i rehabilitacja osób z
(5-letnie)
niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenopedagogika),
- edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową
(Surdopedagogika),
- logopedia,
- terapia pedagogiczna,
- wczesne wspomaganie rozwoju,
- edukacja i terapia osób ze
spektrum autyzmu.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego
( poziom podstawowy
lub rozszerzony) – część
pisemna.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia wszystkich ocen
z języka polskiego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kierunek
Pedagogika
specjalna

kierunek
Pedagogika
specjalna

specjalność

forma/poziom studiów

Na II roku student wybiera jedną
Niestacjonarne studia
ze specjalności:
jednolite magisterskie
- edukacja i rehabilitacja osób z
(5-letnie)
niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenopedagogika),
- edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową
(Surdopedagogika),
- logopedia,
- terapia pedagogiczna,
- wczesne wspomaganie rozwoju,
- edukacja i terapia osób ze
spektrum autyzmu.
specjalność
- wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
- terapia pedagogiczna
i rewalidacja indywidualna
- edukacja i rehabilitacja
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną
(Oligofrenopedagogika)

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego
( poziom podstawowy
lub rozszerzony) – część
pisemna.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia wszystkich ocen
z języka polskiego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów – przy jednakowych ocenach
o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.
W związku z tym kandydaci składają oświadczenie
o średniej ocen ze studiów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
(licencjackich) kierunków pedagogicznych lub
absolwentów studiów I stopnia z udokumentowanymi
kwalifikacjami pedagogicznymi.
Studentów obowiązuje zmiana specjalności (studenci nie
mogą kontynuować nauki na specjalności wybranej
na studiach I stopnia).

kierunek
Pedagogika
specjalna

kierunek
Politologia

specjalność
- wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
- terapia pedagogiczna
i rehabilitacja indywidualna
- edukacja i rehabilitacja
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną
(Oligofrenopedagogika)

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów – przy jednakowych ocenach
o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.
W związku z tym kandydaci składają oświadczenie
o średniej ocen ze studiów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
(licencjackich) kierunków pedagogicznych lub
absolwentów studiów I stopnia z udokumentowanymi
kwalifikacjami pedagogicznymi.
Studentów obowiązuje zmiana specjalności (studenci nie
mogą kontynuować nauki na specjalności wybranej
na studiach I stopnia).

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.

kierunek

specjalność

Politologia

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości z
języka obcego
nowożytnego decydować
będą - w kolejności –
oceny z przedmiotów:
historia, geografia lub
innych przedmiotów
objęty egzaminem.

kierunek
Politologia

specjalność
- administracja publiczna
- bezpieczeństwo
międzynarodowe i polityka
zagraniczna
- marketing i doradztwo

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego
stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.
Kryteria kwalifikacji:
Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych

polityczne

magisterskich
(kryterium
rozstrzygające:
przy
jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia
arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich).

Warunkiem uruchomienia
specjalności jest zgłoszenie się co
najmniej 15 osób.
kierunek
Politologia

kierunek
Polityka społeczna

specjalność
- administracja publiczna
- bezpieczeństwo
międzynarodowe i polityka
zagraniczna
- marketing i doradztwo
polityczne

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego
stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.
Kryteria kwalifikacji:
Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich
(kryterium
rozstrzygające:
przy
jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia
arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich).

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

rozszerzony – część
pisemna).
kierunek

specjalność

Polityka społeczna

kierunek
Polityka społeczna

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
kierunku polityka społeczna oraz innych kierunków
studiów.

kierunek

specjalność

Polityka społeczna

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
kierunku polityka społeczna oraz innych kierunków
studiów.

kierunek
Praca socjalna

kierunek
Praca socjalna

specjalność
Wybór specjalności następuje po
I roku:
- asystent rodziny
- organizator pomocy
instytucjonalnej

specjalność
Wybór specjalności następuje po
I roku:
- asystent rodziny
- organizator pomocy
instytucjonalnej

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia wszystkich ocen
z języka polskiego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia wszystkich ocen
z języka polskiego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kierunek
Praca socjalna

specjalność
Wybór specjalności
od II semestru.
- praca socjalna z osobą starszą
i niepełnosprawną
- praca socjalna z dzieckiem
i rodziną wieloproblemową
- organizator usług społecznych
- koordynator pomocy
postpenitencjarnej

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia (licencjackich).
Studia przewidziane dla absolwentów studiów
zawodowych z dyplomem licencjata kierunku praca
socjalna, pedagogika, pedagogika społeczno-opiekuńcza,
pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, nauki
o rodzinie, opieka nad dzieckiem, socjologia, politologia,
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Utworzenie danej specjalności
przy minimalnej liczbie – 10 osób.
kierunek
Praca socjalna

specjalność
- praca socjalna z osobą starszą
i niepełnosprawną
- praca socjalna z dzieckiem
i rodziną wieloproblemową
- organizator usług społecznych
- koordynator pomocy
postpenitencjarnej
Utworzenie danej specjalności
przy minimalnej liczbie – 10 osób.

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia
ocen ze studiów I stopnia (licencjackich).
Studia przewidziane dla absolwentów studiów
zawodowych z dyplomem licencjata kierunku praca
socjalna, pedagogika, pedagogika społeczno-opiekuńcza,
pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, nauki
o rodzinie, opieka nad dzieckiem, socjologia, politologia,
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.

kierunek
Prawo

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
jednolite magisterskie
(5-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz historii
lub wiedzy o społeczeństwie
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).
W przypadku uzyskania przez
kandydatów równej ilości
punktów, o kolejności na
liście kandydatów decydować
będzie kryterium dodatkowe,
jakim jest język obcy
nowożytny, zdany jako
obowiązkowy albo
dodatkowy (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna). W
kryterium tym uwzględnia się
poziom z wynikiem
korzystniejszym dla
kandydata.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz historii.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości
z historii decydować będą
– w kolejności – oceny
z przedmiotów: wiedza
o społeczeństwie,
geografia lub inny
przedmiot objęty
egzaminem.
W przypadku uzyskania
przez kandydatów równej
średniej ocen, o kolejności
na liście kandydatów
decydować będzie
kryterium dodatkowe,
jakim jest wynik egzaminu
dojrzałości z języka
obcego nowożytnego.

kierunek
Prawo

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
jednolite magisterskie
(5-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz historii
lub wiedzy o społeczeństwie
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).
W przypadku uzyskania przez
kandydatów równej ilości
punktów, o kolejności na
liście kandydatów decydować
będzie kryterium dodatkowe,
jakim jest język obcy
nowożytny, zdany jako
obowiązkowy albo
dodatkowy (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna). W
kryterium tym uwzględnia się
poziom z wynikiem
korzystniejszym dla
kandydata.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz historii.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości
z historii decydować będą
– w kolejności – oceny
z przedmiotów: wiedza
o społeczeństwie,
geografia lub inny
przedmiot objęty
egzaminem.
W przypadku uzyskania
przez kandydatów równej
średniej ocen, o kolejności
na liście kandydatów
decydować będzie
kryterium dodatkowe,
jakim jest wynik egzaminu
dojrzałości z języka
obcego nowożytnego.

kierunek

specjalność

Psychologia
- psychologia edukacyjna
- psychologia kliniczna

kierunek

specjalność

Psychologia
- psychologia edukacyjna
- psychologia kliniczna

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
jednolite magisterskie
(5-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wyniki egzaminu maturalnego
z języka polskiego, z języka
obcego nowożytnego oraz
jednego z przedmiotów:
biologia, historia, matematyka,
informatyka (poziom
podstawowy lub rozszerzony –
część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wyniki egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego (część pisemna)
i języka obcego
nowożytnego (część ustna
lub pisemna) oraz jednego
przedmiotu wybranego z
listy: biologia, chemia,
fizyka z astronomią,
geografia, historia,
matematyka, informatyka
(część ustna lub pisemna).

forma/poziom
studiów
Niestacjonarne studia
jednolite magisterskie
(5-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wyniki egzaminu maturalnego
z języka polskiego, z języka
obcego nowożytnego oraz
jednego z przedmiotów:
biologia, historia, matematyka,
informatyka (poziom
podstawowy lub rozszerzony –
część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wyniki egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego (część pisemna)
i języka obcego
nowożytnego (część ustna
lub pisemna) oraz jednego
przedmiotu wybranego z
listy: biologia, chemia,
fizyka z astronomią,
geografia, historia,
matematyka, informatyka
(część ustna lub pisemna).

kierunek

specjalność

Socjologia

kierunek
Socjologia

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna)

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna)

kierunek
Socjologia

specjalność

forma/poziom studiów

- kryminologia i dezorganizacja
społeczna
- socjologia biznesu i zarządzania

Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów.

Wybór specjalności następuje po
pierwszym semestrze.
kierunek
Socjologia

specjalność

forma/poziom studiów

- kryminologia i dezorganizacja
społeczna
- socjologia biznesu i zarządzania

Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
z dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów.

Wybór specjalności następuje po
pierwszym semestrze.

kierunek
Stosunki
międzynarodowe

Specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:

z części pisemnej lub
ustnej.
kierunek

specjalność

Stosunki
międzynarodowe

kierunek
Stosunki
międzynarodowe

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność
- bezpieczeństwo
międzynarodowe i polityka

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) oraz języka
obcego nowożytnego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocen z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego oraz języka
obcego nowożytnego.
Do średniej zostaną
wliczone oceny wyższe:
z części pisemnej lub
ustnej.
W przypadku, gdy
kandydat nie zdawał
egzaminu dojrzałości
z języka obcego
nowożytnego decydować
będą – w kolejności –
oceny z przedmiotów:
geografia, historia lub inny
przedmiot objęty
egzaminem.

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego
stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.

zagraniczna
- dyplomacja publiczna
- studia europejskie

kierunek
Stosunki
międzynarodowe

specjalność
- dyplomacja publiczna
- bezpieczeństwo
międzynarodowe i polityka
zagraniczna
- studia europejskie

kierunek
Studia niemcoznawcze
i środkowoeuropejskie

specjalność

Kryteria kwalifikacji:
Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich
(kryterium
rozstrzygające:
przy
jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia
arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich).
forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego
stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.
Kryteria kwalifikacji:
Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich
(kryterium
rozstrzygające:
przy
jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia
arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich).

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Kwalifikacja następuje na podstawie listy rankingowej
oceny na dyplomie studiów I stopnia. Wartości liczbowe
ocen: dostateczny 3,0, plus dostateczny 3,5, dobry 4,0,
plus dobry 4,5, bardzo dobry 5,0.
Warunkiem
przyjęcia
jest
znajomość
języka
niemieckiego co najmniej na poziomie kursu szkoły
ponadpodstawowej
(B1).
Osoby
posiadające
poświadczony wyższy poziom kompetencji ESOKJ

korzystają z przemnożenia średniej ocen według
następującego mnożnika: przy B2 mnożnik 1,3, przy C1
mnożnik 1,6 przy C2 mnożnik 2,0.
Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
dowolnego kierunku.
kierunek
Sztuka i edukacja

specjalność
- nauczycielska
- animacja kultury

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik postępowania
kwalifikacyjnego złożonego z
przeglądu prac plastycznych
i rozmowy kwalifikacyjnej.
Zestaw prac przedstawionych
do oceny musi zawierać min.
20 prac plastycznych, możliwa
jest także prezentacja
dokumentacji fotograficznej
prac wykonanych w nowych
mediach i innych technikach
plastycznych. Podczas
przeglądu prac odbędzie się
rozmowa kwalifikacyjna
potwierdzająca
zainteresowania kandydata w
dziedzinie sztuk plastycznych
oraz z zakresu społecznych i
animacyjnych działań
artystycznych.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik postępowania
kwalifikacyjnego złożonego z
przeglądu prac plastycznych
i rozmowy kwalifikacyjnej.
Zestaw prac przedstawionych
do oceny musi zawierać min.
20 prac plastycznych, możliwa
jest także prezentacja
dokumentacji fotograficznej
prac wykonanych w nowych
mediach i innych technikach
plastycznych. Podczas
przeglądu prac odbędzie się
rozmowa kwalifikacyjna
potwierdzająca
zainteresowania kandydata w
dziedzinie sztuk plastycznych
oraz z zakresu społecznych i
animacyjnych działań
artystycznych.

kierunek
Sztuka i edukacja

specjalność
- nauczycielska
- animacja kultury

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów
licencjackich i magisterskich kierunków artystycznych/
plastycznych (dotyczy osób chcących realizować studia na
specjalności nauczycielskiej lub animacja kultury) jak
również innych o charakterze interdyscyplinarnym,
humanistycznym, pedagogicznym, technicznym i ścisłym
(dotyczy osób chcących realizować studia na specjalności
animacja kultury).
Specjalność nauczycielska -przeznaczona dla przyszłych
nauczycieli przedmiotów artystycznych, którzy rozpoczęli
na studiach I stopnia uzyskiwanie uprawnień
nauczycielskich.
Specjalność animacja kultury - przeznaczona dla
absolwentów studiów licencjackich i magisterskich
kierunków artystycznych (plastycznych) jak również
innych o charakterze interdyscyplinarnym,
humanistycznym, pedagogicznym, technicznym i ścisłym.
Kryteria kwalifikacji:
Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożony jest
z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej.
Zestaw prac przedstawionych do oceny musi zawierać min.
20 prac plastycznych, możliwa jest także prezentacja
dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w nowych
mediach i innych technikach plastycznych. Podczas
przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna

potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie
sztuk plastycznych oraz z zakresu społecznych i
animacyjnych działań artystycznych.
kierunek
Sztuka i Media

specjalność

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Ocena poszczególnych
etapów:
I.
A. Rozmowa kwalifikacyjna
dotycząca zainteresowań
artystycznych kandydata
oraz wybranych zagadnień z
zakresu współczesnej
kultury i sztuki w oparciu o
sugerowaną bibliografię.
B. Przegląd (oryginałów)
prac, wykonanych przez
kandydata w skład, których
mogą wchodzić realizacje z
zakresu sztuk wizualnych
takich jak: malarstwo,
rysunek, fotografia itp.,
realizacje multimedialne
oraz działania przestrzenne
prezentowane w formie
dokumentacji
fotograficznej.
II.
Egzamin praktyczny.
Zadania kompozycyjne na

kryteria przyjęć
„stara matura”
Ocena poszczególnych etapów:
I.
A. Rozmowa kwalifikacyjna
dotycząca zainteresowań
artystycznych kandydata oraz
wybranych zagadnień z zakresu
współczesnej kultury i sztuki w
oparciu o sugerowaną
bibliografię.
B. Przegląd (oryginałów) prac,
wykonanych przez kandydata w
skład, których mogą wchodzić
realizacje z zakresu sztuk
wizualnych takich jak:
malarstwo, rysunek, fotografia
itp., realizacje multimedialne
oraz działania przestrzenne
prezentowane w formie
dokumentacji fotograficznej.
II.
Egzamin praktyczny.
Zadania kompozycyjne na jeden
z zaproponowanych tematów.
Celem zadania jest sprawdzenie
kreatywności i wyobraźni

jeden z zaproponowanych
kandydata. Technika: rysunek
tematów. Celem zadania jest lub łączenie technik.
sprawdzenie kreatywności i
wyobraźni kandydata.
Technika: rysunek lub
łączenie technik.

kierunek
Sztuka współczesna

specjalność

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich lub
jednolitych
magisterskich,
zainteresowanych
sztuką
współczesną, jej dyskursami, jak i organizacją życia
artystycznego. Studia koncentrują się na poszerzaniu wiedzy
akademickiej w zakresie współczesnych zjawisk w sztuce i
kulturze oraz na rozwijaniu kompetencji związanych z
organizowaniem wystaw (kuratorstwo) i działalnością na polu
krytyki sztuki.
kryteria kwalifikacji:
Etap I – ranking ocen na dyplomie licencjackim lub
magisterskim
Oceny na dyplomie przelicza się na punkty według następującej
zasady: bardzo dobry (5,0) - 20, dobry plus (4,5) - 16, dobry
(4,0) - 12, dostateczny plus (3,5) - 8, dostateczny (3,0) - 6,
niedostateczny (2,0) – 0.
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna:
Osoby z najwyższą liczbą punktów przechodzą do drugiego

etapu – rozmowy z kandydatami na temat ich motywacji oraz
zainteresowań z zakresu sztuki współczesnej oraz innych
dziedzin humanistyki, za którą można uzyskać 20 punktów.
Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co
najmniej 12 punktów.
Rozmowa z kandydatami dotyczy ich motywacji oraz
zainteresowań z zakresu sztuki współczesnej oraz innych
dziedzin humanistyki. Możliwa jest prezentacja zrealizowanych
już projektów / opublikowanych tekstów dotyczących sztuki
współczesnej.

kierunek

specjalność

Turystyka
historyczna
i dziedzictwo
kulturowe

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

Student zobowiązany jest do
uczestnictwa w objazdach
zabytkoznawczych, których
koszty pokrywa indywidualnie.
kierunek
Turystyka
historyczna
i dziedzictwo
kulturowe

specjalność

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)
(studia prowadzone
w trybie @t-home)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) lub z
historii (poziom podstawowy
lub rozszerzony – część
pisemna)

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego – część pisemna
lub z historii – część
pisemna.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu maturalnego
z języka polskiego (poziom
podstawowy lub rozszerzony
– część pisemna) lub z

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego – część pisemna
lub z historii – część

historii (poziom podstawowy
lub rozszerzony – część
pisemna)
kierunek
Turystyka
historyczna
i dziedzictwo
kulturowe

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

Student zobowiązany jest do
uczestnictwa w objazdach
zabytkoznawczych, których
koszty pokrywa indywidualnie.

kierunek
Turystyka
historyczna
i dziedzictwo
kulturowe

specjalność

pisemna.

kryteria przyjęć
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik
postepowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w
oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej
oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu
decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.
Studia przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia
z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk
społecznych i dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w
zakresie geografii.

forma/poziom studiów
Niestacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)
(studia prowadzone
w trybie @t-home)

kryteria przyjęć
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik
postepowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w
oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej
oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu
decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.
Studia przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia
z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk
społecznych i dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w
zakresie geografii.

kierunek
Turystyka
i rekreacja

specjalność
Studenci po I roku studiów
dokonują wyboru jednej ze
specjalności (nienauczycielskich):
1. animacja w turystyce i
rekreacji,
2. geoturystyka,
3. pilotaż i przewodnictwo
turystyczne po Polsce,
4. przedsiębiorczość w
turystyce,
5. turystyka międzynarodowa,
6. turystyka w krajach Grupy
Wyszehradzkiej.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany na początku procesu
rekrutacji. Warunkiem
uruchomienia specjalności jest
zgłoszenie się min. 15 osób.

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego z 4 przedmiotów:
języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego i geografii
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część pisemna).
Kandydatom zdającym maturę
na poziomie rozszerzonym z
geografii wynik zostanie
przemnożony przez
współczynnik 2, a na
poziomie rozszerzonym z
innych przedmiotów przez
współczynnik 1,5.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia wyników egzaminu
dojrzałości z 4 przedmiotów:
języka polskiego,
matematyki, języka
angielskiego i geografii
(część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych przedmiotów
nie uniemożliwia
przystąpienia do rekrutacji,
ale do średniej liczony jest
jak z wynikiem „0”.
Kandydaci „starej” i „nowej”
Uwaga: Brak matury z
matury, którzy uczęszczali w
któregokolwiek z 4
szkole ponadgimnazjalnej
wymienionych przedmiotów
(średniej) na zajęcia
nie uniemożliwia
edukacyjne z turystyki lub
przystąpienia do rekrutacji, ale dodatkowe zajęcia z zakresu
do średniej liczony jest jak z
geografii lub
wynikiem „0”. Kandydaci
przedsiębiorczości (wg zapisu
„starej” i „nowej” matury,
na świadectwie ukończenia
którzy uczęszczali w szkole
szkoły) dodatkowo 10 p. do
ponadgimnazjalnej (średniej)
rankingu; uczestnicy etapu
na zajęcia edukacyjne z
okręgowego olimpiady
turystyki lub dodatkowe
geograficznej otrzymują
zajęcia z zakresu geografii lub dodatkowo 10 p. do rankingu
przedsiębiorczości (wg zapisu (punkty mogą się sumować).
na świadectwie ukończenia
Laureaci i finaliści

szkoły) dodatkowo 10 p. do
rankingu; uczestnicy etapu
okręgowego olimpiady
geograficznej otrzymują
dodatkowo 10 p. do rankingu
(punkty mogą się sumować).
Laureaci i finaliści
międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie
pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych
środków komunikacji (do
wyboru przez kandydata).

międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie
pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych
środków komunikacji (do
wyboru przez kandydata).

kierunek
Turystyka
i rekreacja

specjalność
Studenci po I roku studiów dokonują
wyboru jednej ze specjalności
(nienauczycielskich):
1. animacja w turystyce i
rekreacji,
2. geoturystyka,
3. pilotaż i przewodnictwo
turystyczne po Polsce,
4. przedsiębiorczość w turystyce,
5. turystyka międzynarodowa.
Pełny wykaz specjalności będzie
podany na początku procesu rekrutacji.
Warunkiem uruchomienia specjalności
jest zgłoszenie się min. 15 osób.

forma/poziom
studiów
Niestacjonarne
studia I stopnia (3letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Średnia wyników egzaminu
maturalnego z 4 przedmiotów:
języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego i geografii
(poziom podstawowy lub
rozszerzony – część pisemna).
Kandydatom zdającym maturę
na poziomie rozszerzonym z
geografii wynik zostanie
przemnożony przez
współczynnik 2, a na
poziomie rozszerzonym z
innych przedmiotów przez
współczynnik 1,5.

kryteria przyjęć
„stara matura”
Średnia wyników egzaminu
dojrzałości z 4 przedmiotów:
języka polskiego,
matematyki, języka
angielskiego i geografii
(część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z
któregokolwiek z 4
wymienionych przedmiotów
nie uniemożliwia
przystąpienia do rekrutacji,
ale do średniej liczony jest
jak z wynikiem „0”.
Kandydaci „starej” i „nowej”
Uwaga: Brak matury z
matury, którzy uczęszczali w
któregokolwiek z 4
szkole ponadgimnazjalnej
wymienionych przedmiotów
(średniej) na zajęcia
nie uniemożliwia
przystąpienia do rekrutacji, ale edukacyjne z turystyki lub
dodatkowe zajęcia z zakresu
do średniej liczony jest jak z
geografii lub
wynikiem „0”. Kandydaci
przedsiębiorczości (wg zapisu
„starej” i „nowej” matury,
na świadectwie ukończenia
którzy uczęszczali w szkole
szkoły) dodatkowo 10 p. do
ponadgimnazjalnej (średniej)
rankingu; uczestnicy etapu
na zajęcia edukacyjne z
okręgowego olimpiady
turystyki lub dodatkowe
zajęcia z zakresu geografii lub geograficznej otrzymują
przedsiębiorczości (wg zapisu dodatkowo 10 p. do rankingu
(punkty mogą się sumować).
na świadectwie ukończenia

szkoły) dodatkowo 10 p. do
rankingu; uczestnicy etapu
okręgowego olimpiady
geograficznej otrzymują
dodatkowo 10 p. do rankingu
(punkty mogą się sumować).
Laureaci i finaliści
międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie
pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych
środków komunikacji (do
wyboru przez kandydata).

Laureaci i finaliści
międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad i
konkursów przyjmowani są
poza kolejnością, zgodnie z
wykazem wynikającym z
uchwały Senatu UP.
Kandydaci, którzy kończyli
szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie
dojrzałości pozytywnego
wyniku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego przystępują do
egzaminu z podstaw języka
polskiego. Do dalszych
etapów rekrutacji są
dopuszczane osoby, które
mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie
pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych
środków komunikacji (do
wyboru przez kandydata).

kierunek
Turystyka
i rekreacja

specjalność
specjalności prowadzone od pierwszego
roku studiów
(wybór następuje po ogłoszeniu przyjęcia
na studia):
1. turystyka biznesowa,
2. turystyka kulturowa,
3. turystyka przygodowa,
4. przedsiębiorczość w regionalnej
gospodarce turystycznej.
Pełny wykaz specjalności będzie podany
na początku procesu rekrutacji.
Warunkiem uruchomienia specjalności
jest zgłoszenie się min. 15 osób.

forma/poziom
studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych
(licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków
geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja,
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, ochrona
środowiska oraz innych kierunków studiów.
Kryteria kwalifikacji:
konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub
inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, turystyka
i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe,
gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska;
egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich) innych kierunków.
Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)
1) Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku
egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych
studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu
z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji
są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru
przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli
studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie
zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu
przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I
stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Egzamin w formie testu pisemnego z geograficznych
podstaw turystyki dla osób z dyplomem studiów I stopnia
kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.
kierunek
Turystyka
i rekreacja

specjalność
specjalności prowadzone od pierwszego
roku studiów
(wybór następuje po ogłoszeniu przyjęcia
na studia):
1. turystyka biznesowa,
2. turystyka kulturowa,
3. turystyka przygodowa,
4. przedsiębiorczość w regionalnej
gospodarce turystycznej.
Pełny wykaz specjalności będzie podany
na początku procesu rekrutacji.
Warunkiem uruchomienia specjalności
jest zgłoszenie się min. 15 osób.

forma/poziom
studiów
Niestacjonarne
studia II stopnia (2letnie)

kryteria przyjęć
Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych
(licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków
geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja,
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, ochrona
środowiska oraz innych kierunków studiów.
Kryteria kwalifikacji:
konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub
inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, turystyka
i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe,
gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska;
egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich) innych kierunków.
Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)
1) Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i
nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku
egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych
studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu
z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji
są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego
egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za
pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru
przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli
studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie

zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu
przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I
stopnia, są zwolnieni z egzaminu.
2) Egzamin w formie testu pisemnego z geograficznych
podstaw turystyki dla osób z dyplomem studiów I stopnia
kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.
kierunek
Zarządzanie w służbach
społecznych

kierunek
Zarządzanie w służbach
społecznych

kierunek
Zarządzanie informacją
i publikowanie cyfrowe

specjalność
Wybór specjalności po I
roku:
- asystentura medyczna
- ubezpieczenia społeczne

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów

Wybór specjalności po I
roku:
- asystentura medyczna
- ubezpieczenia społeczne

Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia wszystkich ocen z
języka polskiego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka
polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia wszystkich ocen z
języka polskiego
zapisanych na świadectwie
dojrzałości.

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z języka

kryteria przyjęć
„stara matura”
Wynik egzaminu
dojrzałości z języka

polskiego (poziom
podstawowy lub
rozszerzony - część
pisemna).
kierunek

specjalność

Zarządzanie informacją
i publikowanie cyfrowe

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
II stopnia (2-letnie)

polskiego- część pisemna.

kryteria przyjęć
Konkurs dyplomów. Przy jednakowych ocenach na
dyplomie decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.
Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom
licencjata dowolnego kierunku.

kierunek

specjalność

Zarządzanie oświatą
i organizacjami
pozarządowymi

kierunek

forma/poziom studiów
Stacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć
„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).
kryteria przyjęć

kryteria przyjęć
„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

kryteria przyjęć

Zarządzanie oświatą
i organizacjami
pozarządowymi

Niestacjonarne studia
I stopnia (3-letnie)

„nowa matura”
Wynik egzaminu
maturalnego z jednego
wybranego przedmiotu
spośród: język polski,
historia, matematyka,
język obcy nowożytny
(uwzględniony zostanie
najlepszy wynik z tych
przedmiotów) (poziom
podstawowy lub
rozszerzony – część
pisemna).

„stara matura”
Konkurs świadectw:
średnia ocena z egzaminu
dojrzałości z języka
polskiego lub języka
obcego nowożytnego
(część ustna lub pisemna).

