
 Załącznik nr 2. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego 

 

Lp. Dyscyplina Tytuł zawodowy Miejsce składania dokumentów  Wymagane dokumenty 

1 językoznawstwo magister lub tytuł równorzędny z 

kierunków filologicznych lub pokrewnych 

Instytut Filologii Polskiej 

ul. Świętokrzyska 15G (pokój nr B202) 

25-406 Kielce 

Nr tel. 41 349 71 16 

 

Dokumenty kandydatów będą 

przyjmowane podczas dyżurów sekretarza 

komisji rekrutacyjnej. 

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej 

Rejestracji kandydatów. 

2) Życiorys naukowy. 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub 

studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku 

braku suplementu – indeksy oraz zaświadczenie o średniej 

ocen ze studiów – I° i II° lub 5-l.).  

Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 

2015/2016 winny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu 

studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 5-

l.; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o 

przyjęciu. 

4) Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej. 

5) Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, 

sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej lub 

przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

6) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz 

dodatkowe kwalifikacje. 

7) Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w 

rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 
8) 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37x52 mm. 
9) Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 

2 literaturoznawstwo magister lub tytuł równorzędny z 

kierunków: filologia polska, filologia obca 

lub kierunki pokrewne kierunki 

humanistyczne 

Instytut Filologii Polskiej 

ul. Świętokrzyska 15G (pokój nr B210) 

25-406 Kielce 

Nr tel. 41 349 71 21 

Dokumenty kandydatów będą 

przyjmowane podczas dyżurów sekretarza 

komisji rekrutacyjnej. 

3 historia magister lub tytuł równorzędny ze 

wszystkich dyscyplin z obszaru nauk 

humanistycznych, społecznych i sztuki 

Instytut Historii 

ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 58) 

25-369 Kielce 

Nr tel. 41 349 73 06 

Dokumenty kandydatów będą 

przyjmowane podczas dyżurów sekretarza 

komisji rekrutacyjnej. 

4 biologia magister lub tytuł równorzędny z kierunku 

biologia lub z kierunków i dziedzin 

pokrewnych 

Instytut Biologii  

ul. Świętokrzyska 15A (pokój nr 33) 

25-406 Kielce 

Godziny przyjęć: 900-1400 

Nr tel. 41 349 62 92, 41 349 62 93 

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej 

Rejestracji kandydatów. 

2) Życiorys naukowy. 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub 

studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku 

braku suplementu – indeksy oraz zaświadczenie o średniej 

ocen ze studiów – I° i II° lub 5-l.).  

Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 

2015/2016 winny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu 

studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 5-

l.; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o 

przyjęciu. 

5 chemia magister lub tytuł równorzędny z kierunku 

chemia lub z kierunków i dziedzin 

pokrewnych 

Instytut Chemii 

ul. Świętokrzyska 15G (pokój nr C103) 

25-406 Kielce 

Godziny przyjęć: 800-1500 

Nr tel. 41 349 70 01 



6 fizyka magister lub tytuł równorzędny z kierunku 

fizyka lub z kierunków i dziedzin 

pokrewnych 

Instytut Fizyki 

ul. Świętokrzyska 15A (pokój nr 49) 

25-406 Kielce 

Godziny przyjęć: 900-1400 

Nr tel. 41 349 64 40, 41 349 64 41 

4) Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej. 

5) Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, 

sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej lub 

przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

6) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz 

dodatkowe kwalifikacje. 

7) Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w 

rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 
8) 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37x52 mm. 
9) Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 

7 geografia magister lub tytuł równorzędny z kierunku 

geografia lub z kierunków i dziedzin 

pokrewnych (w tym kierunków z obszaru 

nauk przyrodniczych) oraz kierunków: 

turystyka i rekreacja, archeologia  

Instytut Geografii 

ul. Świętokrzyska 15A (pokój nr 113) 

25-406 Kielce 

Godziny przyjęć: 800-1500 

Nr tel. 41 349 63 72 

8 pedagogika magister lub tytuł równorzędny bez 

ograniczenia dyscypliny i obszaru nauki 

Instytut Pedagogiki i Psychologii 

ul. Krakowska 11 (pokój nr 129) 

25-029 Kielce 

Nr tel. 41 349 67 25, 41 349 67 80 

Dokumenty należy składać w czasie 

dyżurów sekretarza Komisji Rekrutacyjnej 

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej 

Rejestracji kandydatów. 

2) Życiorys naukowy. 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub 

studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku 

braku suplementu – indeksy oraz zaświadczenie o średniej 

ocen ze studiów – I° i II° lub 5-l.).  

Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 

2015/2016 winny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu 

studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 5-

l.; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o 

przyjęciu. 

4) Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej. 

5) Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, 

sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej lub 

przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

6) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz 

dodatkowe kwalifikacje. 

7) Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w 

rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 
8) 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37x52 mm. 
9) Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 



9 sztuki piękne magister sztuki (studia na kierunkach: 

malarstwo, grafika, rzeźba, nowe media, 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych) lub magister – studia na 

kierunku pedagogika w zakresie 

pedagogiki z plastyką oraz na kierunku 

wychowanie plastyczne 

 

 

 

Instytut Sztuk Pięknych 

ul. Podklasztorna 117 (pokój nr 2) 

25-717 Kielce 

Godziny przyjęć: 1000-1400 

Nr tel. 41 349 66 51 

 

Dokumenty kandydatów będą 

przyjmowane podczas dyżurów sekretarza 

komisji rekrutacyjnej. 

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej 

Rejestracji kandydatów. 

2) Życiorys artystyczny w formie papierowej. 

3) Zapis cyfrowy na płycie CD/DVD zawierający: życiorys 

artystycznych z wykazem osiągnięć oraz dokumentację 

dorobku artystycznego w formie prezentacji Power Point lub 

PDF (chronologiczny przegląd osiągnięć, zawierający 

dokumentację prac oraz wybranych wystaw), która 

będzie prezentowana przez kandydatów w II części rozmowy 

kwalifikacyjnej. Maksymalny czas trwania prezentacji nie 

może przekroczyć 10 minut. 

4) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub 

studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku 

braku suplementu – indeksy oraz zaświadczenie o średniej 

ocen ze studiów – I° i II° lub 5-l.).  

Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 

2015/2016 powinny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu 

studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 5-

l.; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o 

przyjęciu. 

5) Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w 

rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 
6) 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37x52 mm. 
7) Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 

10 nauki o zdrowiu magister lub tytuł równorzędny ze 

wszystkich specjalności z dziedziny nauk 

o zdrowiu oraz dyscyplin z dziedziny nauk 

medycznych, społecznych, biologicznych i 

o kulturze fizycznej 

Al. IX Wieków Kielc 19 

25-317 Kielce 

Pokój nr 1/12a 

Godziny przyjęć: 930 – 1430 

Nr tel. 41 349 69 39 

 

Dokumenty kandydatów będą 

przyjmowane podczas dyżurów sekretarza 

komisji rekrutacyjnej. 

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej 

Rejestracji kandydatów. 

2) Odpis/odpisy dyplomu ukończenia studiów jednolitych lub 

studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku 

braku suplementu – indeks/indeksy oraz zaświadczenie o 

średniej ocen ze studiów jednolitych lub I° i II°).  

Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 

2015/2016 winny dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu 

studiów z adnotacją o średniej ocen ze studiów I° i II° lub 

jednolitych; odpis dyplomu należy dostarczyć przed 

wydaniem decyzji o przyjęciu. 

3) Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej lub (w 

przypadku osób, których studia nie kończyły się obroną pracy 

magisterskiej) życiorys naukowy. 

4) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz 

dodatkowe kwalifikacje. 

5) Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w 

rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 



6) 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37x52 mm. 
7) Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 

 

 


