
Załącznik nr 2  
do uchwały Senatu nr  35 /2010 

z dnia  27 maja  2010 r. 

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012 

* - przedmiot kierunkowy 
N – specjalność nauczycielska 
SM – stara matura 
NM – nowa matura 
 

1. Wydział Humanistyczny 
 

Kierunki, specjalności oraz formy 
studiów 

Kryteria kwalifikacji 
 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

specjalności: 
  - dziennikarstwo prasowe 
 - dziennikarstwo radiowe 
 - dziennikarstwo internetowe 

  Konkurs świadectw: 
-    język polski 
-   historia lub wiedza o społeczeństwie    

FILOLOGIA 
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

specjalności: 
  - filologia rosyjska 
( studia dla osób które nie uczyły się języka 
rosyjskiego) 

  Konkurs świadectw: 
-      język polski      

  
 

- filologia rosyjska z przekładoznawstwem 
- język rosyjski biznesu 

Konkurs świadectw: 
-      język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka 

polskiego). 
 - filologia angielska 
 

 SM – Test pisemny: 
-  język angielski  

  

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      język angielski  
 - filologia germańska 
-  filologia germańska – międzynarodowa  

     komunikacja turystyczna 

 SM – Test pisemny: 
-  język niemiecki 
 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      język niemiecki  
 2. studia  niestacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
-  filologia rosyjska z przekładoznawstwem    

Konkurs świadectw: 
-      język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka 

polskiego).  
 
 - filologia angielska 
 

SM – Test pisemny: 
-  język angielski 
 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      język angielski  
 3. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 

absolwentów z tytułem licencjata specjalności: 
filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem 
angielskim, język rosyjski biznesu 
specjalność: 
- filologia rosyjska z przekładoznawstwem 

 
Konkurs dyplomów. 

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 

 4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów specjalności język rosyjski biznesu 
specjalność: 
- język rosyjski biznesu 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 

studiów pierwszego stopnia. 

FILOLOGIA POLSKA  
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
 - filologia polska z komunikacją medialną  
 - filologia polska z wiedzą kulturowo-

filozoficzną 
   - filologia polska z językowym kształtowaniem 

wizerunku 
  - filologia polska z historią(N) 

        
Konkurs świadectw: 

                            -          język polski 
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-    filologia polska z językiem angielskim (N) 

Konkurs świadectw: 
-     język polski 

    -    język angielski 

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
 - filologia polska z komunikacją medialną  
 - filologia polska z językowym kształtowaniem 

wizerunku 

        
Konkurs świadectw: 

                            -          język polski 

 
-    filologia polska z językiem angielskim (N) 

Konkurs świadectw: 
-     język polski 

    -    język angielski 

 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla  absolwentów kierunku filologia 
polska 

  Specjalności: 
- specjalność nauczycielska (dla absolwentów 
posiadających kwalifikacje nauczycielskie) 

   - filologia polska z językowym kształtowaniem  
     wizerunku 

   - filologia polska z dziennikarstwem 
   - filologia polska z antropologią kultury 

literackiej 

 
 
 

Konkurs dyplomów. 
 W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 

studiów pierwszego stopnia. 

4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów kierunku filologia (5-semestrów) 
 specjalność: 

 - filologia polska z translatoryką 

- Egzamin ze znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. 
- Konkurs dyplomów. 

HISTORIA  
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
- dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja 
 

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna: 
-   historia (historia Polski i 

powszechna od średniowiecza 
do współczesności) 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      historia 
 

-   historia z wiedzą o społeczeństwie (N)  SM - Rozmowa kwalifikacyjna: 
-   historia* (historia Polski i 

powszechna od średniowiecza 
do współczesności) 

    - wiedza o społeczeństwie 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      historia*  
- wiedza o społeczeństwie 
 

-  historia z językiem angielskim (N)  SM - Rozmowa kwalifikacyjna: 
-   historia* (historia Polski i 

powszechna od średniowiecza 
do współczesności) 

    - język angielski 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      historia*  
- język angielski 

-  historia z językiem niemieckim (N)  SM - Rozmowa kwalifikacyjna: 
-   historia* (historia Polski i 

powszechna od średniowiecza 
do współczesności) 

    - język niemiecki 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      historia*  
- język niemiecki 

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
- dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja 
 

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna: 
-   historia (historia Polski i 

powszechna od średniowiecza 
do współczesności) 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      historia 
 

-   historia z wiedzą o społeczeństwie (N)  SM - Rozmowa kwalifikacyjna: 
-   historia* (historia Polski i 

powszechna od średniowiecza 
do współczesności) 

    - wiedza o społeczeństwie 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      historia*  
- wiedza o społeczeństwie 
 

 3.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
 stopnia dla absolwentów kierunku historia 
 specjalność:   
-  historia z wiedzą o społeczeństwie(N) - dla  

   absolwentów w/w specjalności   

 
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
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4.studia stacjonarne drugiego stopnia dla  
   absolwentów kierunków: 
 -  administracja 
 - archeologia 
 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 - etnologia 
 - europeistyka 
 - filologia 
 - filologia polska 
 - filozofia 
 - historia 
 - historia sztuki 
 - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
 - kulturoznawstwo 
 - ochrona dóbr kultury 
 - politologia 
 - polityka społeczna 
 - prawo 
 - socjologia 
 - stosunki międzynarodowe 
 - teologia 
specjalności: 

   -  historia i edytorstwo naukowe 
   - kultura krajów śródziemnomorskich 
   - antropologia historyczna 
   - amerykanistyka 

 
 
 
 
 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 

5.studia niestacjonarne drugiego stopnia dla  
   absolwentów kierunków: 
 -  administracja 
 - archeologia 
 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 - etnologia 
 - europeistyka 
 - filologia 
 - filologia polska 
 - filozofia 
 - historia 
 - historia sztuki 
 - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
 - kulturoznawstwo 
 - ochrona dóbr kultury 
 - politologia 
 - polityka społeczna 
 - prawo 
 - socjologia 
 - stosunki międzynarodowe 
 - teologia 
specjalności: 

   -  historia i edytorstwo naukowe 
   - kultura krajów śródziemnomorskich 
   - amerykanistyka 

 
 
 
 
 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 

INFORMACJA NAUKOWA  
 I BIBLIOTEKOZNAWSTWO   

1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

specjalności: 
-   biblioteki szkolne i publiczne (N) 
-   zarządzanie informacją 

Konkurs świadectw: 
-          język polski 
-          język obcy 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo 
specjalności: 

-   biblioteki szkolne i publiczne (N) 
-   zarządzanie informacją 

   -   prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa 

 
Konkurs dyplomów. 

W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego 
stopnia. 
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 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
magistra) kierunków humanistycznych, 
pedagogicznych  i społecznych (6-semestrów) 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 

studiów pierwszego stopnia. 

ROSJOZNAWSTWO 
studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 Konkurs świadectw: 
-      język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka 

polskiego).  

 
 

2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 
 

Kierunki, specjalności oraz formy 
studiów 

Kryteria kwalifikacji 
 

 BIOLOGIA  
1. studia  stacjonarne pierwszego stopnia  
specjalności: 

- bez specjalności  
- biologia z geografią (N) 
- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody 

Konkurs świadectw: 
-  biologia* 
-  język obcy 

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 

- bez specjalności  
- biologia z geografią (N) 
- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu – konkurs świadectw: 

-   biologia* 
 -  język obcy 

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera lub magistra) kierunku biologia lub 
kierunków pokrewnych, na których absolwenci 
zrealizowali minimalną liczbę zajęć 
zorganizowanych dla kierunku biologia zgodnie 
ze standardami z 2007 roku 
specjalności: 
- biologia ogólna 
- biologia środowiskowa 
- biologia medyczna z elementami diagnostyki 
- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody 

  
Konkurs dyplomów.  

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 

 BIOTECHNOLOGIA  
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia  

Konkurs świadectw: 
         -  chemia* lub biologia* lub fizyka (fizyka i astronomia) 

 2.studia niestacjonarne pierwszego stopnia Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu – konkurs świadectw: 

-   chemia lub biologia lub fizyka (fizyka i astronomia) 
 CHEMIA  

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
-  analiza chemiczna 
- analityka środowiska 
- chemia kosmetyczna 
 - chemia materiałów supramolekularnych 
- chemia techniczna 
-  chemia z biologią (N) 

Konkurs świadectw: 
 -  chemia* 
-   matematyka 

              -     język obcy 

 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
-  analiza chemiczna 
- analityka środowiska 
- chemia kosmetyczna 
- chemia techniczna 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu – konkurs świadectw: 

-   chemia 
-   matematyka 
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3. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów: 

-  kierunków chemicznych; 
- innych kierunków, na których absolwenci 

zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć 
zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze 
standardami z 2007 roku 

specjalności: 
-   analiza chemiczna 
-  analityka środowiska 
-  chemia kosmetyczna 
-  chemia techniczna 

  -     fizykochemia – adsorpcja, chromatografia, 
      spektroskopia 
  - chemia materiałów nano- i supramolekularnych 

 
Konkurs dyplomów.  

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 

4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów: 

-  kierunków chemicznych; 
- innych kierunków, na których absolwenci 

zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć 
zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze 
standardami z 2007 roku  

specjalności: 
-   analiza chemiczna 
-  analityka środowiska 
-  chemia techniczna 

  -     fizykochemia – adsorpcja, chromatografia, 
      spektroskopia 

 
Konkurs dyplomów.  

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 

FIZYKA 
 1.  studia stacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
- fizyka medyczna 
- fizyka z informatyką (N) 

  - fizyka komputerowa   
  - fizyka z chemią (N) 
  - ekonofizyka 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu  - konkurs świadectw: 

         -   fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka 
         -  informatyka 
         -  język obcy  

 2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów kierunku fizyka 

 specjalności: 
-   fizyka z informatyką (N) - dla absolwentów 
posiadających kwalifikacje nauczycielskie 

  -   fizyka medyczna 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, 
 a w przypadku przekroczenia limitu  - konkurs dyplomów. 

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 

FIZYKA TECHNICZNA  
 studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie 
specjalność: 

 -  informatyka stosowana 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu  - konkurs świadectw: 

         -   fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka 
         -  informatyka 
         -  język obcy  

 GEOGRAFIA  
1. studia stacjonarne pierwszego  stopnia 

    specjalności: 
  - geografia z przyrodą (N) 
  - geografia z historia (N) 
  - geografia z turystyką 
  - geografia ogólna 

Konkurs świadectw: 
-    geografia* 
-   język obcy 

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
  specjalności: 
 - geografia z turystyką 
-  geografia ogólna 

Konkurs świadectw: 
-    geografia* 

-   język obcy 
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3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku geografia 

specjalności: 
- geografia ogólna  
- geografia ogólna (N) - dla absolwentów 

posiadających kwalifikacje nauczycielskie 
- geografia z turystyką 
- geografia z gospodarką przestrzenną 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 

studiów pierwszego stopnia. 

 INFORMATYKA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
 stopnia inżynierskie 
specjalności: 
- informatyka z  elementami fizyki 
- technologie informatyczne 
- teleinformatyka 
- systemy baz danych 

Konkurs świadectw: 
         -   informatyka*  lub matematyka 
         -  fizyka (fizyka i astronomia) 
         -  język obcy  

INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 
specjalności: 
- analiza danych 
- projektowanie i programowanie systemów 
   informatycznych 

SM - Egzamin pisemny z 
matematyki.  

 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      matematyka lub informatyka 

MATEMATYKA  
 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 
specjalności: 

 -   nauczanie matematyki i informatyki (N) 
 -    zastosowania matematyki w finansach i 

teleinformatyce 

SM - Egzamin pisemny z 
matematyki.  

 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      matematyka 

2. studia  stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów: 

-  kierunku matematyka,  
- innych kierunków, na których absolwenci 
zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć 
zorganizowanych dla kierunku matematyka 
zgodnie ze standardami z 2007 roku 

specjalności: 
 -   nauczanie matematyki i informatyki (N) - dla 

absolwentów posiadających kwalifikacje 
nauczycielskie w zakresie nauczania matematyki 
i informatyki 
 -    zastosowania matematyki w finansach 
 i teleinformatyce 

 
Egzamin pisemny z zakresu standardów kształcenia na kierunku 

matematyka na studiach pierwszego stopnia. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA  
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 
specjalności: 
- zarządzanie środowiskowe 
- rekultywacja terenów poprzemysłowych 

Konkurs świadectw: 
       -  biologia lub chemia lub geografia 
(w przypadku braku oceny z biologii, chemii lub geografii absolwenci 

Technikum Ochrony Środowiska przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej  
z  w/w wybranego przedmiotu) 

 2. studia  stacjonarne drugiego stopnia dla 
     absolwentów kierunku ochrona  
    środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera 
 specjalność: 
  - monitoring środowiska 

Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe 
studiów pierwszego stopnia kierunku ochrona środowiska. 

3. studia  niestacjonarne drugiego stopnia dla  
   absolwentów kierunku ochrona  
    środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera 

Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe 
studiów pierwszego stopnia kierunku ochrona środowiska. 
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3. Wydział Nauk o Zdrowiu 

 
Kierunki, specjalności oraz formy 

studiów 
Kryteria kwalifikacji 

 
FIZJOTERAPIA  

 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

             Konkurs świadectw: 
   - język polski* 
   - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru  

2. studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku fizjoterapia  

Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia: 
podstawy współczesnej fizjoterapii, współczesne problemy 
niepełnosprawności, wybrane problemy zdrowia populacji,  
funkcjonowanie w społeczeństwie niepełnosprawnych – wymiar 
indywidualny i instytucjonalny, organizacje pozarządowe na rzecz 
niepełnosprawnych. 

PIELĘGNIARSTWO 
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

           Konkurs świadectw: 
   - język polski* 
   - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru 

 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia  
2-letnie, „pomostowe” dla absolwentów 5-letnich 
liceów medycznych, 2-letnich, 2,5-letnich i 3-
letnich medycznych szkół zawodowych, 
kształcących w zawodzie pielęgniarki w liczbie od 
1781 do 3033 godzin dydaktycznych. 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku takich samych ocen egzamin testowy obejmujący 
problemy pielęgnacyjne w internie, chirurgii, pediatrii, podstawowej 
opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej. 

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo   
 

Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia: problemy w chirurgii, 
internie, pediatrii, psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej, geriatrii, 
neurologii, położnictwie i ginekologii, intensywnej terapii i 
anestezjologii oraz treści dotyczące promocji zdrowia i zdrowia 
publicznego. 

POŁOŻNICTWO 
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

                     Konkurs świadectw: 
  - język polski* 

- biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru 
 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia  
„pomostowe” 2-semestralne dla absolwentów 
dwuletnich i dwuipółletnich medycznych szkół 
zawodowych, kształcących w zawodzie położnej w 
liczbie co najmniej 1089 godzin dydaktycznych. 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku takich samych ocen egzamin testowy z przedmiotów 
kierunkowych, obejmujący zagadnienia dotyczące problemów 
zdrowotnych w położnictwie, ginekologii, pediatrii, neonatologii, 
podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej. 

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku położnictwo 

 

Egzamin testowy obejmujący następujące zagadnienia: 
podstawy współczesnego położnictwa i pielęgniarstwa, ochrona zdrowia 
i polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, wybrane problemy 
zdrowia populacji i zagrożenia cywilizacyjne, profilaktyka w zakresie 
chorób cywilizacyjnych.  

RATOWNICTWO MEDYCZNE  
studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

                                   Konkurs świadectw: 
  - język polski* 
 - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru 

ZDROWIE PUBLICZNE   
  1. studia stacjonarne i niestacjonarne  
specjalności: 
- epidemiologia z biostatystyką 
- opieka domowa nad dzieckiem i osobami  
    w podeszłym wieku 

                        Konkurs świadectw: 
 - język polski* 
 - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego  
    stopnia dla absolwentów kierunku zdrowie  
    publiczne  

Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia z zakresu zdrowia 
publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 
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4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny 

Kierunki, specjalności oraz formy 
studiów 

Kryteria kwalifikacji 
 

PEDAGOGIKA  
1. studia  stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 
specjalności: 
 - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  

z terapią pedagogiczną (N) 
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z 

rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością 
umysłową (N) 

1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły 

podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy 
2. Konkurs świadectw: 

-  język polski*  
- historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie 

(w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian 
jest mniejsza lub równa z limitem odstępuje się  od konkursu 
świadectw) 

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  
z nauczaniem języka angielskiego (N) 

1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły 

podstawowej  i gama durowa) i poprawności wymowy 
 
SM - Egzamin ustny: 
- język angielski 
 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      język angielski  
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  

z nauczaniem języka rosyjskiego (N) 
1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły 

podstawowej  i gama durowa) i poprawności wymowy 
 
SM - Egzamin ustny: 
- język rosyjski 
 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      język rosyjski  
 - edukacja dla bezpieczeństwa                     Konkurs świadectw: 

           -   język polski*  
           -  historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie 

 -   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
-  pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 
-  psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna 
 -  resocjalizacja i profilaktyka społeczna 

                       Konkurs świadectw: 
 -     język polski*  
-     historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów takiej samej lub 
zbliżonej specjalności 

 specjalności: 
 - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z 

rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością 
umysłową  

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z 
terapią pedagogiczną  

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z 
nauczaniem języka angielskiego  

 
 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.  
W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku 

studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez 
uczelnię. 

. 
 

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunków: 
pedagogika, pedagogika specjalna, praca 
socjalna, nauki o rodzinie: 

specjalności: 
-   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
-  pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 

  - psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna 
-  resocjalizacja i profilaktyka społeczna 

 
 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 

studiów pierwszego stopnia. 

4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów kierunku pedagogika po różnych 
specjalnościach z tytułem licencjata lub magistra 
specjalności: 
- pedagogika szkolna i środowiskowa 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.  
W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku 

studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez 
uczelnię. 

PRACA SOCJALNA 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

 

Konkurs świadectw: 
 -     język polski 

   -     historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia 
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE 
SZTUKI MUZYCZNEJ 

1.studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 Egzamin praktyczny: 
 - ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych, 
 - ocena gry na instrumencie wybranym przez kandydata  

2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów studiów pierwszego stopnia 
kierunków i specjalności muzycznych  

specjalności: 
-  prowadzenie zespołów muzycznych  

- muzyka kościelna  
- śpiew estradowy 

 
Konkurs dyplomów. 

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze 
studiów pierwszego stopnia. 

 

3. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów studiów pierwszego stopnia 
innych kierunków   

specjalności: 
-  prowadzenie zespołów muzycznych  

- muzyka kościelna  
- śpiew estradowy 

Sprawdzian predyspozycji muzycznych. 
Konkurs dyplomów. 

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze 
studiów pierwszego stopnia. 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE 
SZTUK PLASTYCZNYCH 

1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 

- grafika warsztatowa 
- malarstwo sztalugowe 
- mała forma rzeźbiarska 
- nowe media 

     - grafika projektowa i reklama 

 SM – Rozmowa 
kwalifikacyjna z zakresu 
zagadnień związanych z 
kulturą, sztuką i historią    

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

   -  historia sztuki*  lub historia 

2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów studiów artystycznych 
pierwszego stopnia  

specjalności: 
- grafika warsztatowa 
- malarstwo sztalugowe 
- mała forma rzeźbiarska 
- nowe media 

     - grafika projektowa i reklama 

Ocena jakości dyplomów artystycznych pierwszego stopnia na 
podstawie dokumentacji przedstawionej w formie cyfrowej. 

WZORNICTWO 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 
specjalność: 

- komunikacja wizualna 

 SM – Rozmowa 
kwalifikacyjna z zakresu 
zagadnień związanych z 
kulturą, sztuką i historią 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-  historia sztuki*  lub historia 
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5. Wydział Zarządzania i Administracji 
 

Kierunki, specjalności oraz formy 
studiów 

Kryteria kwalifikacji 

ADMINISTRACJA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
   stopnia  

Konkurs świadectw: 
historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy 
lub język polski 

EKONOMIA 
1.studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

specjalności: 
- ekonomika finansów i bankowości 

     - finanse publiczne i skarbowość 

     Konkurs świadectw:  
matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia 
lub język obcy  

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra) kierunków: administracja, 
ekonomia, finanse i bankowość (finanse i 
rachunkowość), informatyka i ekonometria, 
logistyka, stosunki międzynarodowe, 
zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie 
(zarządzanie i marketing) 

   specjalności: 
- gospodarka regionalna 
- gospodarowanie funduszami unijnymi 

 - ekonomika zasobów ludzkich 

 
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku 
studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez 
uczelnię. 

FILOZOFIA  
  studia stacjonarne pierwszego stopnia  
(pod warunkiem uruchomienia kierunku) 

Konkurs świadectw: 
historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy  

LOGISTYKA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
   stopnia  

Konkurs świadectw: 
matematyka* lub wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia 
lub informatyka lub fizyka (fizyka z astronomią) lub język obcy  

POLITOLOGIA  
 1.studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia  
specjalności: 
-   polityka regionalna 

   -   polityka międzynarodowa 
    - służby społeczne 

Konkurs świadectw: 
historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra) kierunków: politologia, 
europeistyka, stosunki międzynarodowe, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
administracja, absolwentów wyższych szkół 
oficerskich oraz kierunków humanistycznych i 
społeczno-ekonomicznych 

specjalności: 
- społeczno-samorządowa 

 - studia europejskie 

 
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku 
studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez 

uczelnię. 

 ZARZĄDZANIE  
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia  
specjalności: 
- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa 

    - rachunkowość 

Konkurs świadectw: 
matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia 
lub język obcy 
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2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra) kierunków: zarządzanie 
(zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse 
 i bankowość (finanse i rachunkowość), 
logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, 
stosunki międzynarodowe, informatyka i 
ekonometria, administracja 

specjalności: 
-  marketing i wystawiennictwo  
-   zarządzanie finansami 
-  rachunkowość i ekonomika opodatkowania 
- zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym 
- zarządzanie zasobami ludzkimi 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku 
studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez 
uczelnię. 

 
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Wydział Filologiczno-Historyczny 

Kierunki, specjalności oraz formy 
studiów 

Kryteria kwalifikacji 

ADMINISTRACJA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
   stopnia  
 (pod warunkiem uruchomienia kierunku) 

Konkurs świadectw: 
- historia lub wiedza o społeczeństwie 
-  język obcy  

 FILOLOGIA 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 
specjalność: 

- filologia angielska (N) 
- filologia angielska z elementami translatoryki  

    i języka biznesu 

 SM -  Egzamin wstępny z języka 
angielskiego: 

 część pisemna:100 pkt 
 część ustna: 50 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów: 150 

 

NM - Ranking wyników na 
świadectwie dojrzałości z  języka 
angielskiego 

- poziom rozszerzony:  
W= R(z) x 0,9 +R(w) x 0,6 
Maksymalna ilość punktów: 150 
- poziom podstawowy:  
W= P(z) x 0,7 +P(w) x 0,3 
Maksymalna ilość punktów: 100 

R(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie 
rozszerzonym z części zewnętrznej  
R(w)  - wynik egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym z części wewnętrznej 
P(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie 
podstawowym  z części zewnętrznej  
P(w)  - wynik egzaminu maturalnego na 
poziomie podstawowym z części wewnętrznej 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt. 

FILOLOGIA POLSKA 
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia  
specjalności: 

 -  specjalność nauczycielska (N) 
- filologia polska z dziennikarstwem 
- filologia polska z kulturoznawstwem 

Konkurs świadectw: 
-      język polski*  
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 - filologia polska z językiem angielskim (N) 

Konkurs świadectw: 
-      język polski*  

 
SM -  Egzamin wstępny z języka 

angielskiego: 
 część pisemna:100 pkt 
 część ustna: 50 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów: 150 

 

NM - Ranking wyników na 
świadectwie dojrzałości z  języka 
angielskiego 

- poziom rozszerzony:  
W= R(z) x 0,9 +R(w) x 0,6 
Maksymalna ilość punktów: 150 
- poziom podstawowy:  
W= P(z) x 0,7 +P(w) x 0,3 
Maksymalna ilość punktów: 100 

R(z) - wynik egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym z części zewnętrznej  
R(w)  - wynik egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym z części wewnętrznej 
P(z) - wynik egzaminu maturalnego na 
poziomie podstawowym  z części 
zewnętrznej  
P(w)  - wynik egzaminu maturalnego na 
poziomie podstawowym z części 
wewnętrznej 

 Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt. 

2.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata,  
magistra) kierunku filologia polska 

    specjalność:  
-   filologia polska z kulturoznawstwem 
- filologia polska z dziennikarstwem 
- specjalność nauczycielska (N) (dla 
absolwentów posiadających kwalifikacje 
nauczycielskie) 

 
 

Konkurs dyplomów 
 

HISTORIA 
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia  
 specjalności: 

-   europeistyka wschodnia 
-   bezpieczeństwo państwa 
-   zarządzanie współczesną dokumentacją    

Konkurs świadectw: 
- historia* lub wiedza o społeczeństwie 
- język obcy 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra):  

 - kierunków administracja, historia, stosunki 
międzynarodowe, politologia, 

 - wyższych szkół oficerskich po różnych 
specjalnościach, 

- kierunków humanistycznych, pedagogicznych i 
społecznych 

 specjalności: 
-   europeistyka wschodnia 
-   bezpieczeństwo państwa 

  -   zarządzanie współczesną dokumentacją    

 
 

Konkurs dyplomów 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE 
1. studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego 

stopnia 
specjalności: 
- eurologistyka 
- bezpieczeństwo międzynarodowe 
- integracja europejska i polityka regionalna   

Konkurs świadectw: 
-      wiedza o społeczeństwie 
-      język obcy 
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2.  studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
magistra) kierunków humanistycznych, 
ekonomicznych, zarządzania i administracji, 
wyższych szkół oficerskich służb mundurowych 
specjalności: 
-  bezpieczeństwo i porządek publiczny 
-  logistyka międzynarodowa 

 
Konkurs dyplomów 

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

 
 

2. Wydział Nauk Społecznych 
 

Kierunki, specjalności oraz formy 
studiów 

Kryteria kwalifikacji 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

specjalność: 
  -   zarządzanie kryzysowe   

 
Konkurs świadectw: 

     -  wiedza o społeczeństwie* lub historia lub język polski 
     -   język obcy 

EKONOMIA 
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

specjalności: 
-       logistyka i marketing 
-       ubezpieczenia 
-       procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej 
-       gospodarka samorządów terytorialnych 

 
Konkurs świadectw: 

-   matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 
-    język obcy 

PEDAGOGIKA 
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

    Specjalności: 
-    pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) 
-   pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką 

uzależnień 
-    pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  
-    doradztwo zawodowe 
-    pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego 
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego 

(N) 
- pedagogika wychowani obronnego i fizycznego 

(N) 
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką 

korekcyjno-kompensacyjną 
- pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki 
- animacja kulturalna 

  - praca socjalna 

 
 
 
 

 Konkurs świadectw: 
-   język polski*  

 -   język obcy 
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2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra – (4 semestry) 

 specjalności: 
-  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) 

(dla absolwentów kierunku pedagogika - 
specjalności: wczesnoszkolnej,  przedszkolnej, 
wieku dziecięcego lub podobnej dotyczącej 
pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i 
klasach I-III, posiadających kwalifikacje 
nauczycielskie) 

-  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (dla 
absolwentów kierunku pedagogika - 
specjalności opiekuńczo-wychowawczej) 

-  doradztwo zawodowe (dla absolwentów kierunku 
pedagogika – specjalności: doradztwo 
zawodowe, pedagogika pracy) 

-  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką 
uzależnień (dla absolwentów kierunku 
pedagogika – specjalności resocjalizacja) 

-  pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego (dla absolwentów kierunku 
pedagogika- specjalności pedagogika 
bezpieczeństwa) 

- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką 
korekcyjno-kompensacyjną (dla absolwentów 
kierunku pedagogika – specjalności pedagogika 
terapeutyczna) 

-  pedagogika zdrowia i  wychowania fizycznego 
(N) (dla absolwentów kierunku pedagogika, 
wychowanie fizyczne, posiadających 
kwalifikacje nauczycielskie) 

-  pedagogika wychowania obronnego i  
wychowania fizycznego (N) (dla absolwentów 
kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, 
posiadających kwalifikacje nauczycielskie) 

- pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki (dla 
absolwentów kierunku pedagogika – 
specjalności pedagogika zdrowia) 

- animacja kulturalna (dla absolwentów kierunku 
pedagogika – specjalności animacja 
kulturalna) 

 - praca socjalna(dla absolwentów kierunków 
pedagogika, pedagogika specjalna, polityka 
społeczna,  socjologia, nauki o rodzinie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, 
inżyniera, magistra – (5 semestrów) 

 specjalności: 
-  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) 

(dla absolwentów kierunku pedagogika i 
pedagogika specjalna) 

-  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (dla 
(absolwentów kierunku pedagogika i 
pedagogika specjalna) 

-  doradztwo zawodowe (dla absolwentów kierunku 
pedagogika i pedagogika specjalna) 

-  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką 
uzależnień (dla absolwentów kierunku 
pedagogika i pedagogika specjalna) 

-  pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego (dla absolwentów kierunku 
pedagogika i wyższych szkół oficerskich służb - 
mundurowych) 

 
 
 
 
 
 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej. 
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4. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
magistra) kierunków humanistycznych 
i społeczno-ekonomicznych – (4 semestry) 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 SOCJOLOGIA 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

specjalność: 
  -   socjologia organizacji i zarządzania   
  - komunikacja społeczna i polityczna 

Konkurs świadectw: 
     -  historia* lub wiedza o społeczeństwie 
     -   język polski lub język obcy 

ZARZĄDZANIE 
 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

  specjalności: 
 -   zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie 
 - zarządzanie procesami logistycznymi w 

przedsiębiorstwie 
 - zarządzanie w administracji publicznej 

 Konkurs świadectw: 
-       matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 
-     język obcy 

 


