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Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci, 
przed Wami wybór kierunku studiów, który będzie miał duży wpływ na Wasze życie zawodowe i pozwoli 
Wam rozwinąć zainteresowania oraz umiejętności, poszerzyć wiedzę, a być może da impuls do dalszych 
fascynujących poszukiwań. Dlatego tak ważne jest, by odpowiedzialnie wybrać uczelnię, która daje szansę 
na spełnienie tych oczekiwań.

Jako absolwent, a zarazem wieloletni pracownik naukowy i obecnie Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zachęcam do wyboru naszej Alma Mater. Uniwersytet Peda-
gogiczny to nie tylko bogate akademickie tradycje sięgające 1946 r., ale także wspaniała kadra wykładow-
ców, których macie szansę poznać i od nich się uczyć, realizując swoje pasje oraz doskonaląc kompetencje. 
Z myślą o Was – naszych przyszłych studentach – stale rozwijamy ofertę edukacyjną i dziś pod tym 
względem jesteśmy drugą uczelnią w Krakowie. Nasi absolwenci są doceniani na rynku pracy, co stanowi 
powód do dumy dla całej społeczności Uniwersytetu Pedagogicznego.

Z zaangażowaniem wspieramy naszych studentów, oferując stypendia naukowe i socjalne oraz możliwość 
skorzystania z miejsc w domach studenckich. Pomagamy również osobom z niepełnosprawnościami. 
Premiujemy najlepszych i uczestniczymy w budowie karier zawodowych studentów. Dbamy o rozwój kół 
naukowych oraz życia studenckiego. Rozwijamy współpracę i wymianę międzynarodową.

Zachęcamy do odkrycia naszej oferty kształcenia, byście mogli cieszyć się studiowaniem w tak ważnym 
ośrodku akademickim, jakim jest Kraków i by ten czas był dla Was kreatywnym i dobrze wykorzystanym 
etapem życia.

Życząc Wam powodzenia na ścieżkach kariery zawodowej, serdecznie zapraszam i zachęcam do studio-
wania na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie
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O nas
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia pedagogicz-
na w Polsce, powstała w 1946 r. pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Przez 
kolejne dziesięciolecia uczelnia rozwijała się, kształcąc kolejne pokolenia studentów i naukowców, roz-
budowując ofertę edukacyjną oraz zaplecze infrastrukturalne. Te systematyczne działania pozwoliły na 
przekształcenie WSP w Krakowie w 1999 r. w Akademię Pedagogiczną, a następnie w 2008 r. w Uniwersy-
tet Pedagogiczny. Od 1973 r. uczelnia nosi zaszczytne i zobowiązujące imię Komisji Edukacji Narodowej.

Uniwersytet Pedagogiczny jest dziś uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym, posiada-
jącym ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej. Uczelnia od początku specja-
lizowała się w kształceniu pedagogów i nauczycieli. W kolejnych latach rozwój własnej kadry naukowej 
i dydaktycznej oraz poszerzanie i ulepszanie oferty edukacyjnej pozwoliły na kształcenie również w in-
nych kierunkach, m.in. psychologii, prawie, filologiach, czy sztuce. Obecna oferta studiów jest bardzo 
bogata i obejmuje blisko 70 kierunków.
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i medaliści Mistrzostw Polski
Stypendium rektora
Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiąg-
nięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 
krajowym. O Stypendium Rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów 
w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub 
finalistą olimpiady stopnia centralnego, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł 
Mistrza Polski w danym sporcie. W roku akademickim 2022/2023 Stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów wynosiło 1200 złotych miesięcznie.

Stypendium ministra
Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia może być przyznane studentowi wykazującemu się znaczą-
cymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami 
sportowymi. Stypendium przyznaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Rektora. W roku akademickim 
2022/2023 stypendium Ministra wynosiło 17 000 złotych.

Stypendium socjalne
Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo do 
stypendium socjalnego ustalane jest na podstawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 
studenta. W roku akademickim 2022/2023 ustawowy maksymalny próg dochodu uprawniający do otrzy-
mania stypendium socjalnego wynosił 1051,70 złotych netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta 
(a od 1 stycznia 2023 r. ustawowy maksymalny próg został zwiększony do 1294,40 złotych netto mie-
sięcznie na osobę w rodzinie studenta). Wysokość stypendium socjalnego dla wszystkich uprawnionych 
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studentów w roku akademickim 2022/2023 wynosiła 1235 złotych. W uzasadnionych przypadkach stu-
dent może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń: o nie-
pełnosprawności; o stopniu niepełnosprawności; o zaliczeniu do grupy inwalidów; lekarza orzecznika ZUS 
o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub o częściowej nie-
zdolności do pracy. Wysokość stypendium uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności 
i wynosi od 1000 do 1800 złotych miesięcznie.

Zapomoga
Zapomoga stanowi formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może ją otrzymać student, który znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Laureaci olimpiad
Laureaci, finaliści olimpiady stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopol-
skich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny, bez ograniczeń czasowych mogą zostać 
przyjęci na Uczelnię z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.
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Infrastruktura
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest przede wszystkim kojarzony z głównym gmachem uczelni 
znajdującym się przy ul. Podchorążych 2. Na przestrzeni lat uczelnia znacząco rozbudowała jednak swo-
ją infrastrukturę o charakterze dydaktycznym, badawczym i sportowo-rekreacyjnym.

Dziś budynki należące do Uniwersytetu znajdują się w różnych częściach Krakowa: przy ul. Ingardena 
4, ul. Mazowieckiej 43, ul. Karmelickiej 41, ul. Studenckiej 5, ul. Podbrzezie 3, ul. Jęczmiennej 9 i na os. 
Stalowym 17. Uniwersytet posiada także Fort Skotniki (ul. Kozienicka 24) i Fort Bronowice (ul. Rydla, 
w trakcie renowacji). Amatorów sztuki na pewno zainteresuje Galeria Podbrzezie przy ul. Podbrzezie 3. 
Natomiast miłośnicy astronomii i gór mogą odkryć Obserwatorium Astronomiczne znajdujące się na 
Suhorze w Gorcach.





Domy studenckie
Rozpoczęcie studiów często oznacza konieczność 
zmiany miejsca zamieszkania. Pomocą w tym za-
kresie służy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
oferujący studentom ponad tysiąc miejsc w czterech 
własnych domach studenckich, zlokalizowanych 
w bardzo atrakcyjnych punktach: w pobliżu główne-
go budynku uczelni, na krakowskim Kazimierzu oraz 
w rejonie Zalewu Bagry.

Domy Studenckie są wyposażone w pokoje jedno- 
i dwuosobowe z łazienkami. Standardowy pokój, 
oprócz mebli posiada lodówkę i aneks sanitarny. 
W każdym budynku znajduje się m.in. kuchnia oraz 
pomieszczenie wspólne. Domy studenckie są wy-
posażone w internet oraz posiadają miejsca parkin-
gowe. Uniwersytet oferuje również pokoje przysto-
sowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi.

 › DS Za kolumnami, ul. Armii Krajowej 9A 
ach.up.krakow.pl

 › DS Krakowiak, ul. Armii Krajowej 9  
krakowiak.up.krakow.pl

 › DS Atol, ul. Grochowa 17 atol.up.krakow.pl
 › DS Zaułek, ul. Piekarska 5-7 zaulek.up.krakow.pl
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Szerokie perspektywy
Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego mają możliwość odbycia praktyk bądź części studiów za grani-
cą, głównie w ramach programu Erasmus+ lub na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych. 
Obecnie nasza Uczelnia współpracuje z blisko 300 uniwersytetami z całego świata. Daje to możliwość 
odbycia części studiów poza granicami naszego kraju ponad 500 studentom rocznie. Wyjazdy realizo-
wane w ramach programu Erasmus+, zarówno studia jak i praktyki, dofinansowywane są ze środków 
unijnych. Równocześnie, studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na dodatko-
we wsparcie finansowe ze środków programu PO WER.

Ciekawą opcją jest równoległe studiowanie na dwóch uczelniach, to jest na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym i na uczelni partnerskiej, w ramach porozumienia o wspólnym kształceniu. Studia takie dają moż-
liwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie. Uniwersytet 
Pedagogiczny podpisał do tej pory 10 umów o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami z Czech, Francji 
i Ukrainy.

Programy wymiany
CEEPUS / DAAD / Erasmus+ / Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki / Polsko-Amerykańska Komisja 
Fulbrighta

Uczestnictwo w nich daje możliwość odbywania za granicą części studiów, staży naukowych, kursów 
językowych i specjalistycznych.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego mogą rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne podczas lek-
toratów prowadzonych w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim 
i łacińskim. Na uczelni prowadzone są również ogólnouczelniane wykłady w języku angielskim.



Wspieramy kariery 
zawodowe studentów
Dbamy przede wszystkim o to, by oferowane przez 
nas kierunki i specjalizacje wyposażały naszych 
studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje 
oczekiwane przez pracodawców i by nasi absolwen-
ci byli dobrze przygotowani do podjęcia pracy.

Doradca zawodowy ma za zadanie pomóc studen-
tom w planowaniu i realizacji karier zawodowych 
poprzez indywidualne poradnictwo. Organizujemy 
warsztaty i szkolenia rozwijające umiejętności 
potrzebne do efektywnego poruszania się po rynku 
pracy oraz doskonalenia umiejętności interperso-
nalnych. Prowadzimy bazę ofert pracy, staży i prak-
tyk zawodowych. Wiele z nich pochodzi od firm 
współpracujących z Uniwersytetem. Organizujemy 
również targi pracy.

Więcej informacji: kariery.up.krakow.pl,  
kariery@up.krakow.pl.
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Organizacje studenckie i koła naukowe
Koła naukowe i organizacje studenckie to idealne miejsca dla tych, którzy pragną rozwijać swoje pasje, 
brać udział w tworzeniu innowacyjnych projektów, spędzać kreatywnie czas w gronie osób o podobnych 
zainteresowaniach. To miejsca i ludzie, dzięki którym można zdobyć cenne doświadczenia i umiejętności. 

Organizacje studenckie
Akademicki Związek Sportowy / Chór Mieszany Educatus / LIVE.UP / Niezależne Zrzeszenie Studentów / 
Orkiestra Uniwersytetu Pedagogicznego / Radio Spektrum / Samorząd Doktorantów / Samorząd Studentów
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Dziennikarskie Koło Naukowe UP / Filozoficzne Koło Naukowe Arche / GR.UP’a – Grupa Grafików Projek-
tantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Interdyscyplinarne Koło Naukowe Apertum UP / Koło 
Artystyczno-Naukowe Ekspresja Sceniczna / Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Instytutu Malarstwa 
i Edukacji Artystycznej / Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego / Koło Naukowe „2 Immer-
se” / Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej / Koło Naukowe Architektów Informacji / Koło 
Naukowe Dydaktyków / Koło Naukowe Germanistów / Koło Naukowe Informatyków / Koło Naukowe 
Inżynierów / Koło Naukowe Kognitywistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Koło naukowe 
KWADRAT / Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli / Koło Naukowe Studentów Administracji 
„Ustawka” / Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii UP / Koło Naukowe Studentów Psychologii UP 
w Krakowie Sensorium / Koło Naukowe Wspieranie Rozwoju Dziecka / Sekcja Kryminologii Socjologicznego 
Koła Naukowego UP / Socjologiczne Koło Naukowe UP / Studenckie Koło Naukowe „Control UP” / Studen-
ckie Koło Naukowe COOLturoznawcy / Studenckie Koło Naukowe Dialogu Międzykulturowego / Studen-
ckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa / Studenckie Koło Naukowe Ekotechników / Studenckie 
Koło Naukowe Follow UP / Studenckie Koło Naukowe Geografów / Studenckie Koło Naukowe Iberystów 
CORAZÓN / Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UP / Studenckie Koło Naukowe 
inżynierii Materiałowej / Studenckie Koło Naukowe Italianistów Italianissimi / Studenckie Koło Naukowe 
Literaturoznawców TEA PARTY / Studenckie Koło Naukowe Nauczyciel z pasją / Studenckie Koło Nauko-
we Nauczycieli / Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej / Studenckie Koło Naukowe Pedagogów 
/ Studenckie Koło Naukowe Polonistów / Studenckie Koło Naukowe Pozyton / Studenckie Koło Nauko-
we Przyrodników BIOSFERA / Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka 
Auxilium / Studenckie Koło Naukowe Romanistów / Studenckie Koło Naukowe Rusycystów / Studenckie 
Koło Naukowe Wolontariatu / Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem / Studenckie Koło 
Naukowe Wzornictwa PROTOTYP / Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Studencko-Nauczycielska Edu-
kacja Cyfrowa SNEC / Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr’Acte / Wolontariat Studencki 
AGAPE

Więcej informacji na up.krakow.pl/student/kola-naukowe.
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Ośrodek Wychowania Fizycznego umożliwia stu-
dentom Uniwersytetu Pedagogicznego korzystanie 
z szeregu zajęć z zakresu kultury fizycznej i wybór 
z bogatej oferty aktywności:
cross fitness / fitness /joga / koszykówka /kul-
turystyka / nordic walking / trening obwodowy / 
pilates / piłka nożna / piłka siatkowa / pływanie / 
tenis stołowy / unihok.

Do dyspozycji studentów przeznaczono nowoczes-
ną bazę sportową z krytą pływalnią, sauną, siłow-
nią, salą fitness i gabinetem odnowy biologicznej.
owf.up.krakow.pl 
owf@up.krakow.pl

Akademicki Związek Sportowy jest największą 
organizacją studencką w Polsce zrzeszającą ludzi, 
których pasją jest sport. AZS to 50 tysięcy człon-
ków należących do ponad 200 klubów i trenujących 
w około 2 tysiącach sekcji sportowych. Działalność 
w AZS to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także 
okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania 
wspaniałych ludzi.

W Klubie Uczelnianym AZS Uniwersytetu Pedago-
gicznego można trenować w kilkunastu sekcjach. 
Oto niektóre z nich:
koszykówka / piłka siatkowa / lekka atletyka / 
pływanie / MTB / tenis ziemny / narciarstwo.
azs.up.krakow.pl  
azsupkrakow@gmail.com
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Dzień Otwarty
Tradycyjnie wiosną zapraszamy uczniów szkół średnich i nauczycieli do odwiedzin Uniwersytetu Pedago-
gicznego w ramach naszego Dnia Otwartego.

25 kwietnia 2023 roku czekać na Was będą przedstawiciele Biura Rekrutacji i poszczególnych kierunków 
oraz nasi studenci. Specjalnie dla Was studenci i pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego przygotują 
prezentacje, wykłady i pokazy, dzięki którym będziecie mogli bliżej poznać naszą Uczelnię i znaleźć odpo-
wiedź na nurtujące Was pytania.

Więcej informacji na temat Dnia Otwartego znajdziecie na stronie dzienotwarty.up.krakow.pl.



Spotkajmy się
Wybór Uczelni oraz kierunku kształcenia to trudne 
zadanie. Jak wybrać dobrze, jak dostać się na wy-
marzony kierunek? Chętnie pomożemy w podjęciu 
tej decyzji.

Zachęcamy do spotkań z przedstawicielami Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w trakcie 
których zaprezentujemy ofertę edukacyjną uczelni 
oraz odpowiemy na nurtujące młodzież pytania.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli 
możliwość spotkania się z Wami osobiście w szko-
łach i na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Dział Promocji
promocja@up.krakow.pl
telefon 12 662 61 67



Podstawowe informacje 
dotyczące rekrutacji
Studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie  
Pedagogicznym trwają od 3 do 3,5 roku (w przypad-
ku studiów inżynierskich) i kończą się uzyskaniem 
tytułu zawodowego licencjata bądź inżyniera 
(w przypadku studiów inżynierskich). Po ich ukoń-
czeniu możliwe jest kontynuowanie nauki na stu-
diach magisterskich i podyplomowych.

Uniwersytet Pedagogiczny w swojej ofercie ma 
także trwające 5 lat jednolite studia magisterskie. 
Ich absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.

Aby przystąpić do procesu rekrutacji na studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie  
należy posiadać polskie świadectwo dojrzałości  
lub jego zagraniczny odpowiednik.



Rekrutacja krok po kroku
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Zasady przeliczania wyników 
egzaminu maturalnego
Zasady przeliczania wyników
egzaminu maturalnego „nowa matura”
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej 
komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:
 › poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
 › poziom rozszerzony  1% pkt = 1,5 pkt.

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, 
komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy 
dla kandydata.

Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na fi-
lologię angielską, filologię germańską, filologię 
romańską, filologię rosyjską, filologię hiszpańską, 
filologię włoską, którzy zdawali maturę dwujęzycz-
ną, komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by 
były porównywalne do matury zdawanej na pozio-
mie rozszerzonym:
 › gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 
80% pkt zastosowany zostanie przelicznik 1,25

 › gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 
80% pkt, otrzyma 100% pkt.

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez 
współczynnik 1,5.

Zasady przeliczania wyników
egzaminu maturalnego „stara matura”

Świadectwo  
dojrzałości 

(skala ocen 3–5)

Świadectwo  
dojrzałości 

(skala ocen 2–6)

Punkty 
do rankingu

3 2 30

3 50

4 4 70

5 90

5 6 100

Zasady przeliczania
matury międzynarodowej (IB)
1. Kandydatów z maturą międzynarodową 

obowiązują takie same przedmioty egzaminu 
maturalnego jak kandydatów z nową maturą

2. Wynik poziomu SL mnożony jest przez 
współczynnik 1,5.
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3. Wynik poziomu HL mnożony jest przez 

współczynnik 2,0.
4. Wyniki na świadectwie matury 

międzynarodowej przeliczane będą 
w następujący sposób:

matura mię-
dzynarodowa 

IB SL

nowa matura 
PP

matura mię-
dzynarodowa 

IB HL

nowa matura 
PR

7 100% 7 100%

6 90% 6 90%

5 75% 5 75%

4 60% 4 60%

3 45% 3 45%

2 30% 2 30%

Zasady przeliczania
matury europejskiej (EB)
1. Kandydatów z maturą międzynarodową 

obowiązują takie same przedmioty egzaminu 
maturalnego jak kandydatów z nową maturą.

2. Poziom podstawowy (EB) traktowany jest jak 
poziom podstawowy nowej matury (×1,0).

3. Poziom rozszerzony (EB) traktowany jest jak 
poziom rozszerzony nowej matury (×1,5).

4. Wyniki na świadectwie matury europejskiej 
przeliczane będą w następujący sposób:

matura europej-
ska (EB)

poziom podsta-
wowy

poziom rozsze-
rzony

9,51–10,00 100% 100%

9,00–9,50 85% 95%

8,00–8,99 80% 90%

7,00–7,99 70% 80%

6,00–6,99 60% 70%

0,00–5,99 – –

Egzaminy
1. Pisemne egzaminy wstępne są anonimowe.
2. Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne 

oceniane będą w skali ocen (2–5), średnich 
ocen, w punktach lub procentach. Sposób oce-
niania komisje rekrutacyjne ogłoszą kandyda-
tom przed postępowaniem kwalifikacyjnym na 
tablicach informacyjnych instytutów/katedr.



Na każdym etapie rekrutacji 
możecie liczyć na naszą pomoc

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokoje 52 i 53
30-084 Kraków
rekrutacja@up.krakow.pl 
telefon 12 662 60 93

Dział Promocji
ul. Podchorążych 2, pokój 28
30-084 Kraków
promocja@up.krakow.pl
telefon 12 662 61 67

Instagram @uniwersytetpedagogiczny 
Facebook @Uniwersytet.Pedagogiczny
grupa FB UP: rekrutacja

up.krakow.pl/kandydat
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