
Załącznik nr 2  
do uchwały Senatu nr  43/2012 

z dnia  31 maja 2012 r. 

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/2014 

* - przedmiot kierunkowy 
SM – stara matura 
NM – nowa matura 
 

1. Wydział Humanistyczny 
 

Kierunki oraz formy studiów  Kryteria kwalifikacji 
 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego 
-    język polski 
-   historia lub wiedza o społeczeństwie    

FILOLOGIA 
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

specjalności: 
  - filologia rosyjska 

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego 
-      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  SM – Test pisemny: 

-  język niemiecki 
 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

- język niemiecki     
 2. studia  niestacjonarne pierwszego stopnia 
specjalności: 
- filologia angielska 

SM – Test pisemny: 
-  język angielski 
  

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      język angielski 
 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 

stopnia dla absolwentów ze znajomością języka 
rosyjskiego na poziomie B2 
specjalność: 
- filologia rosyjska  

 
 

Konkurs dyplomów 
 

FILOLOGIA POLSKA  
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 
 

        
  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego 

                            -          język polski 

 Specjalność: filologia polska z językiem  
                                 angielskim 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego 
             -  język polski 
             - język angielski 

 2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku filologia 
polska oraz absolwentów, którzy osiągnęli efekty 
kształcenia dla kierunku filologia polska 

   
 

 
Konkurs dyplomów. 

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

specjalność: filologia polska z translatoryką 
  

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

HISTORIA  
 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 
 

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-      historia 

 

 2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia  

  
 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk 
humanistycznych – rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca czy kandydat 
posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk 
humanistycznych 
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INFORMACJA NAUKOWA  
 I BIBLIOTEKOZNAWSTWO  

1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego 
-          język polski 
-          język obcy 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów, którzy osiągnęli 
efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia z podstaw wiedzy z nauk 
bibliologicznych i informologii oraz 
powiązane z nimi umiejętności praktyczne 

Konkurs dyplomów. 
W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego 

stopnia. 

ORGANIZACJA TURYSTYKI 
HISTORYCZNEJ 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 
 

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-      historia  

 
2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

 
 

Kierunki oraz formy studiów  Kryteria kwalifikacji 
 

 BIOLOGIA  
1. studia  stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia  
 

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-  biologia* lub chemia* lub fizyka (fizyka i astronomia)* lub 

geografia* lub matematyka* 
    -  język obcy 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, 
inżyniera lub magistra) kierunku biologia oraz 
kierunków pokrewnych 
 

Dla absolwentów kierunku biologia –  konkurs dyplomów, a w 
przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 
Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna, 
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku biologia UJK w Kielcach. 

 BIOTECHNOLOGIA  
1. studia stacjonarne pierwszego stopnia  

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
              -  chemia lub biologia 
              -     język obcy   

2. studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku 
angielskim 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
              -  chemia lub biologia 

          -     język angielski – poziom rozszerzony   
 CHEMIA  

 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 
 

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
 -  chemia 
-   matematyka 

              -     język obcy 
2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 

stopnia dla absolwentów  kierunków chemia  
oraz  kierunków pokrewnych 

 

Dla absolwentów kierunku chemia –  konkurs dyplomów, a w 
przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 
Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna, 
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku chemia UJK w Kielcach. 

FIZYKA 
 1.  studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu  - ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu 
maturalnego: 
         -  matematyka 
         -  język obcy  

 2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów kierunków fizycznych oraz 
kierunków pokrewnych. 

 Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów 
pierwszego stopnia lub w inny sposób nie osiągnął 
części efektów kształcenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku fizyka UJK w Kielcach, może 
podjąć studia jeśli uzupełnienie braków 
kompetencji może być zrealizowane przez 
zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym  
30 punktów ECTS. 

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. 
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FIZYKA TECHNICZNA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia inżynierskie 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu  - ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu 
maturalnego: 
         -  matematyka 
         -  język obcy  

 GEOGRAFIA  
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  

stopnia 
 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-    geografia* 
-   język obcy 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku geografia oraz 
kierunków pokrewnych 

Dla absolwentów kierunku geografia –  konkurs dyplomów, a w 
przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 
Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna, 
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku geografia UJK w Kielcach. 

 INFORMATYKA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
 stopnia inżynierskie 
 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku 
przekroczenia limitu  - ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu 
maturalnego: 
         -  matematyka 
         -   język obcy  

INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 
 

SM - Egzamin pisemny z 
matematyki.  

 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-      matematyka lub informatyka 

MATEMATYKA  
 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

 

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 
oraz kierunków pokrewnych 
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów 
pierwszego stopnia lub w inny sposób nie 
osiągnął części efektów kształcenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku matematyka 
UJK w Kielcach, może podjąć studia  jeśli 
uzupełnienie braków kompetencji może być 
zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze 
nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. 

 Dla absolwentów kierunku matematyka –  konkurs dyplomów, a w 
przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 
Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna, 
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku matematyka UJK w Kielcach. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA  
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:       
-  biologia* lub chemia* lub geografia* 
- język obcy 

 2. studia  stacjonarne i niestacjonarne drugiego  
     stopnia dla absolwentów kierunku ochrona  
     środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera  
     oraz kierunków pokrewnych 

Dla absolwentów kierunku ochrona środowiska –  konkurs dyplomów, a 
w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze 
studiów pierwszego stopnia. 
Dla absolwentów kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna, 
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku ochrona środowiska UJK w Kielcach. 

 
 
 
 

3. Wydział Nauk o Zdrowiu 
 

Kierunki oraz formy studiów Kryteria kwalifikacji 
 

FIZJOTERAPIA  
 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 

             Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
   - język polski* 
   - biologia lub chemia lub fizyka (fizyka i astronomia)  
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2. studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego 
stopnia dla absolwentów kierunku fizjoterapia  

Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia: 
Wiedza z zakresu teorii, metodyki, praktyki fizjoterapii i wykonywania 
zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i podstawowych 
zabiegów terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego, współczesne problemy niepełnosprawności, organizacje 
pozarządowe na rzecz niepełnosprawnych. 
W przypadku jednakowych wyników egzaminu testowego o przyjęciu 
decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. 

PIELĘGNIARSTWO 
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

           Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
   - język polski* 
   - biologia lub chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) 

 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia  
„pomostowe” dla absolwentów szkół medycznych 

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

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

POŁOŻNICTWO 
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia 

    Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
  - język polski* 

- biologia lub chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) 
 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia  
„pomostowe” dla absolwentów szkół medycznych 

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

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

RATOWNICTWO MEDYCZNE  
studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

    Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
  - język polski 
  - biologia lub chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) 

ZDROWIE PUBLICZNE   
  1. studia stacjonarne i niestacjonarne  
 

   Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
 - język polski 
 - biologia lub chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  
stopnia dla absolwentów po kierunkach z obszaru 
nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o 
kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień zdrowia publicznego.  

4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny 

Kierunki oraz formy studiów Kryteria kwalifikacji 
 

PEDAGOGIKA  
1. studia  stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
    stopnia 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
 -  język polski 
 - historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia 

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

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

studiów pierwszego stopnia. 

PRACA SOCJALNA 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
 -     język polski 

   -     historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia 

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  
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2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla 
absolwentów kierunków muzycznych, 
muzykologicznym oraz dla absolwentów 
innych kierunków, posiadających 
przygotowanie muzyczne  

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 
 

 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  

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

WZORNICTWO 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia 
 

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

NM – Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

-  historia sztuki lub historia 

**- absolwenci kierunków muzycznych są zwolnieni ze sprawdzianu  
 

5. Wydział Zarządzania i Administracji 
 

Kierunki oraz formy studiów Kryteria kwalifikacji 

ADMINISTRACJA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
   stopnia  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy 
lub język polski 

EKONOMIA 
1.studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
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  

  

Dla absolwentów po kierunkach z obszaru nauk społecznych –  
konkurs dyplomów. 

Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk 
społecznych – rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca czy kandydat 
posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk 
społecznych. 

FILOZOFIA  
  studia stacjonarne pierwszego stopnia  
 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy  

LOGISTYKA  
 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
   stopnia  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
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  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
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 z obszaru nauk 
społecznych i humanistycznych  

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  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
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  

 

Dla absolwentów po kierunkach z obszaru nauk społecznych –  
konkurs dyplomów. 

Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk 
społecznych – rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca czy kandydat 
posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk 
społecznych 
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FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

1. Wydział Filologiczno-Historyczny 

Kierunki oraz formy studiów Kryteria kwalifikacji 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-  wiedza o społeczeństwie* lub historia lub język polski 

-   język obcy 
FILOLOGIA 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 
specjalność: 

- filologia angielska 

 SM -  Egzamin z języka 
angielskiego: 

 część pisemna:150 pkt 
 część ustna: 50 pkt 
Maksymalna ilość punktów: 200 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

   -  język angielski  

FILOLOGIA POLSKA  
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-      język polski 

specjalność: 
- filologia polska z językiem angielskim 

SM -  Egzamin z języka 
angielskiego: 

 część pisemna:150 pkt 
 część ustna: 50 pkt 
Maksymalna ilość punktów: 200 

NM - Ranking wyników z części 
zewnętrznej egzaminu maturalnego: 

   -  język angielski 
 

2.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata,  
magistra) kierunku filologia polska oraz kierunków 
z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 

 
Konkurs dyplomów 

 

HISTORIA 
1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 

stopnia   

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
- 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 z obszaru nauk humanistycznych i 
społecznych  

 
Konkurs dyplomów 

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE 
1. studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego 

stopnia  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-      historia lub wiedza o społeczeństwie 
-      język obcy 

 2.  studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  
   stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata,  
   magistra): 
- kierunków administracja, historia, stosunki 

międzynarodowe, politologia, 
 - wyższych szkół oficerskich po różnych 

specjalnościach, 
- kierunków z obszaru nauk humanistycznych i 
społecznych  

 
Konkurs dyplomów 

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
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2. Wydział Nauk Społecznych 

 
Kierunki oraz formy studiów Kryteria kwalifikacji 

 
EKONOMIA 

 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia 

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-   matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 

-    język obcy 
PEDAGOGIKA 

1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
                   -   język polski 

                          -   biologia 

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego 
stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, 
magistra 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
Kandydat, który ukończył studia na innym kierunku niż pedagogika,  
może podjąć studia pod warunkiem podjęcia dodatkowego programu 
obejmującego podstawy pedagogiki.   

ZARZĄDZANIE 
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
stopnia  

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: 
-   matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 

-   język obcy 
 


