
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
– rekrutacja na studia 2017/18

Znaczenie skrótów:
M – stacjonarne, jednolite studia magisterskie
Mn – niestacjonarne, jednolite studia magisterskie
I – stacjonarne studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
II – stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie)
In – niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
IIn – niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie)

I→II, In→IIn – studia I stopnia z możliwością kontynuowania nauki 
na danym kierunku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na stu-
diach II stopnia (z rekrutacją w bieżącym roku akademickim)
a – studia w języku angielskim
R – poziom rozszerzony egzaminu maturalnego
P – poziom podstawowy egzaminu maturalnego
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Wydział Humanistyczny
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna I→II, In→IIn 

(język polski, matematyka, język obcy, historia lub WOS)
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna II, IIn (dyplom 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – konkurs 
dyplomów; kryterium dodatkowe –średnia ocen ze studiów 
I st.; dyplom innych kierunków z obszaru nauk humanistycz-
nych i/lub społecznych – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu 
programu studiów I st. kierunku dziennikarstwo i komunika-
cja społeczna)

• europejskie studia kulturowe I (język polski, matematyka, 
język obcy)

• filologia I→II, In→IIn - specjalność: filologia angielska (język 
polski, matematyka, język angielski)

• filologia I→IIn - specjalność: filologia germańska (język pol-
ski, matematyka, język niemiecki)

• filologia I→IIn - specjalność: filologia rosyjska (język polski, 
matematyka, język obcy)

• filologia II, IIn - specjalność: filologia angielska (dyplom filo-
logii ze sp. filologia angielska; konkurs dyplomów; kryterium 
dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)

• filologia II - specjalność: filologia rosyjska (dyplom filologii ze 
sp. filologia rosyjska lub absolwent innych kierunków ze zna-
jomością języka rosyjskiego na poziomie B2)

• filologia II - specjalność: filologia germańska (dyplom filologii 
ze sp. filologia germańska lub absolwent innych kierunków ze 
znajomością języka niemieckiego na poziomie B2)

• filologia polska I→II, In→IIn (język polski, matematyka, 
język obcy)

• filologia polska II, IIn (dyplom licencjata kierunku filologia 
polska oraz dyplom kierunków pokrewnych ze zrealizowa-
nymi efektami kształcenia dla studiów I st. w obszarze nauk 
humanistycznych i/lub społecznych - konkurs dyplomów; 
kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)

• filologia polska II, IIn - specjalność: filologia polska z logope-
dią (dyplom studiów I st. kierunku filologia polska ze sp. filo-
logia polska z logopedią z przygotowaniem pedagogicznym 
- konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze 
studiów I st.)

• filologia polska II, IIn - specjalność: filologia polska z ele-
mentami neurodydaktyki (dyplom studiów I st. kierunku 
filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym -  konkurs 
dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów  
I st.)

• historia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy, 
historia lub WOS)

• historia II, IIn (1. dyplom studiów kierunków z obszaru nauk 
humanistycznych – konkurs dyplomów; kryterium dodatko-
we – średnia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom studiów innych 
kierunków niż z obszaru nauk humanistycznych – rozmowa 
kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia 
studiów I st. na kierunku historia)

• informacja w przestrzeni publicznej I, In (język polski, ma-
tematyka, język obcy)

• lingwistyka stosowana I (język polski, matematyka, język 
angielski oraz język niemiecki lub język rosyjski)

• militarystyka historyczna I (język polski, matematyka, język 
obcy, historia lub WOS)

• organizacja turystyki historycznej I, In (język polski, mate-
matyka, język obcy lub historia lub geografia)
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Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
• biologia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy, 

biologia, chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) lub geografia)
• biologia II, IIn (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku 

biologia – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – śred-
nia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera lub 
magistra kierunków pokrewnych z obszaru nauk przyrodni-
czych i/lub ścisłych ze zrealizowanymi efektami kształcenia 
dla studiów I st. kierunku biologia– rozmowa kwalifikacyjna 
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. na 
kierunku biologia)

• biotechnologia I→II (język polski, matematyka, język obcy, 
biologia, chemia lub fizyka (fizyka i astronomia)

• biotechnologia II (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierun-
ku biotechnologia – konkurs dyplomów; kryterium dodatko-
we – średnia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inży-
niera lub magistra kierunków z obszaru nauk przyrodniczych 
i kierunków pokrewnych ze zrealizowanymi efektami kształ-
cenia dla studiów I st. kierunku biotechnologia – rozmowa 
kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia 
studiów I st. na kierunku biotechnologia)

• chemia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy, 
chemia)

• chemia II, IIn (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku 
chemia – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia 
ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera lub ma-
gistra kierunków z obszaru nauk ścisłych i kierunków pokrew-
nych ze zrealizowanymi efektami kształcenia dla studiów I st. 
kierunku chemia – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca 
kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. na kierunku che-
mia)

• fizyka I→II (matematyka, język obcy)
• fizyka II (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku fizyka 

i/lub fizyka techniczna – złożenie wymaganych dokumen-
tów; kryterium dodatkowe – konkurs dyplomów; 2. dyplom 
licencjata, inżyniera lub magistra kierunków z obszaru nauk 
ścisłych i kierunków pokrewnych ze zrealizowanymi efektami 
kształcenia dla studiów I st. kierunku fizyka – konkurs dyplo-
mów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)

• fizyka techniczna I, In - studia inżynierskie (matematyka, 
język obcy)

• geografia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język 
obcy, geografia)

• geografia II, IIn (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku 
geografia – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – śred-
nia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera lub ma-
gistra kierunku turystyka, geodezja i kartografia oraz kierunków 
pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierun-
kowe efekty kształcenia studiów I st. na kierunku geografia)

• informatyka I, In - studia inżynierskie (matematyka, język 
obcy)

• matematyka I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język 
obcy)

• matematyka II, IIn (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierun-
ku matematyka – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe 
– średnia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera 
lub magistra kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyj-
na uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. 
na kierunku matematyka)

• ochrona środowiska I→II, In→II - studia licencjackie (język 
polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spo-
śród: biologia, chemia, geografia)

• ochrona środowiska I→II, In→II - studia inżynierskie (język 
polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spo-
śród: biologia, chemia, geografia)

• ochrona środowiska II (1. dyplom licencjata, inżyniera lub 
magistra kierunków ochrona środowiska i/lub inżynieria śro-
dowiska – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – śred-
nia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom kierunków pokrewnych 
– rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty 
kształcenia studiów I st. na kierunku ochrona środowiska)

• turystyka i rekreacja I, In (język polski, matematyka, język 
obcy oraz jeden przedmiot spośród: geografia, WOS, biologia)

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
• fizjoterapia I→II, In→IIn (język polski, matematyka oraz 

jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata)
• fizjoterapia II, IIn (dyplom studiów kierunku fizjoterapia; 

konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze 
studiów I st)

• kierunek lekarski M, Mn (biologia R, chemia R /wymagane 
uzyskanie co najmniej 30% z przedmiotów oraz fizyka P lub 
R lub matematyka P lub R; w przypadku jednakowej liczby 
punktów – decydują punkty z języka polskiego)

• kierunek lekarski Mna - studia w języku angielskim (biolo-
gia R, chemia R oraz fizyka P lub R lub matematyka P lub R; 
wymagana udokumentowana znajomość języka angielskie-
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go, jeżeli kształcenie średnie nie było prowadzone w języku 
angielskim)

• kosmetologia I, In (język polski, matematyka oraz jeden 
przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata)

• pielęgniarstwo I→II (język polski, matematyka, biologia lub 
chemia)

• pielęgniarstwo II, IIn (dyplom studiów kierunku pielęgniar-
stwo; konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia 
ocen ze studiów I st)

• położnictwo I→II (język polski, matematyka, biologia lub 
chemia)

• położnictwo II, IIn (dyplom studiów kierunku położnictwo - 
konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze 
studiów I st)

• ratownictwo medyczne I, In (język polski, matematyka oraz 
jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata)

• wychowanie fizyczne I, In (1. sprawdzian umiejętności spor-
towych z gimnastyki i z dwóch dyscyplin spośród: piłki siatko-
wej, koszykówki, piłki ręcznej; uwaga: kandydaci posiadający 
klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub 
klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności 
sportowych, otrzymując maksymalną liczbę punktów; 2. język 
polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawa-
ny przez kandydata)

• zdrowie publiczne I→II, In→IIn (język polski, matematyka 
oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata)

• zdrowie publiczne II, IIn (dyplom studiów kierunku zdrowie 
publiczne oraz kierunków z obszaru nauk medycznych, nauk 
o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych - 
konkurs dyplomów.)

• zdrowie publiczne II, IIn - specjalność: organizacja działań 
ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społeczno-
ściowych (dyplom studiów kierunku ratownictwo medyczne 
- konkurs dyplomów)

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I→II 

(język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot 
spośród: historia sztuki lub historia)

• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II 
(dyplom studiów I st. kierunków artystycznych - konkurs dy-
plomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)

• edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I→II 
(egzamin praktyczny: ocena predyspozycji słuchowych, gło-

sowych i manualnych, ocena gry na instrumencie wybranym 
przez kandydata)

• edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II  
(1. dyplom studiów I st. kierunków muzycznych, muzykolo-
gicznych – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – śred-
nia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom studiów I st. innych kierun-
ków z przygotowaniem muzycznym - sprawdzian predyspo-
zycji muzycznych; konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe 
– średnia ocen ze studiów I st.)

• kryminologia stosowana I, In (język polski, matematyka, 
język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, 
WOS, biologia, chemia, fizyka); 

• pedagogika I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język 
obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, 
biologia, geografia); 

• pedagogika II, IIn (dyplom studiów wyższych kierunków  
z obszaru nauk społecznych /nauki o bezpieczeństwie, nauki 
o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o po-
znaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, 
socjologia/ oraz nauk humanistycznych /nauki o rodzinie/; 
konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze 
studiów I st.)

• praca socjalna I→II (język polski, matematyka, język obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, bio-
logia, geografia); 

• praca socjalna II, IIn (dyplom studiów I st. kierunków z ob-
szaru nauk społecznych /pedagogika, socjologia, psycholo-
gia/ oraz nauk humanistycznych /nauki o rodzinie/ - konkurs 
dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów  
I st.)

• psychologia M, Mn (język polski, język obcy oraz jeden 
przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, matematy-
ka); 

• wzornictwo I (język polski, matematyka, język obcy oraz je-
den przedmiot spośród: historia sztuki lub historia)

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
• administracja I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język 

obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, 
geografia); 

• administracja II, IIn (1. dyplom studiów po kierunkach  
z obszaru nauk społecznych – konkurs dyplomów; kryterium 
dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.) 2. dyplom studiów 
po kierunkach innych niż z obszaru społecznych – rozmowa 
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kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia 
studiów I st. z obszaru nauk społecznych)

• bezpieczeństwo narodowe I, In (język polski, język obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geo-
grafia); 

• ekonomia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język 
obcy); 

• ekonomia II, IIn (1. dyplom studiów po kierunkach z obszaru 
nauk społecznych – konkurs dyplomów; kryterium dodat-
kowe – średnia ocen ze studiów I st.) 2. dyplom studiów po 
kierunkach innych niż z obszaru społecznych – rozmowa 
kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia 
studiów I st. z obszaru nauk społecznych)

• finanse i rachunkowość I, In (język polski, matematyka, język 
obcy); 

• logistyka I, In (język polski, matematyka, język obcy); 
• politologia I→II, In→IIn (język polski, język obcy oraz jeden 

przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia); 
• politologia II, IIn (dyplom licencjata, inżyniera, magistra kie-

runków z obszaru nauk społecznych i/lub humanistycznych; 
złożenie wymaganych dokumentów; kryterium dodatkowe 
– ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suple-
mencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię)

• prawo M, Mn (język polski, matematyka, język obcy oraz je-
den przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia); 

• stosunki międzynarodowe I, In (język polski, język obcy 
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geo-
grafia); 

• zarządzanie I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język 
obcy); 

• zarządzanie II, IIn (1. dyplom studiów po kierunkach z ob-
szaru nauk społecznych – konkurs dyplomów.; kryterium 
dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st. 2. dyplom studiów 
po kierunkach innych niż z obszaru społecznych – rozmowa 
kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia 
studiów I st. z obszaru nauk społecznych)

Wydział Filologiczno-Historyczny,  
Filia UJK w Piotrkowie Tryb.
• filologia I, In - specjalność: filologia angielska (język angiel-

ski)
• filologia polska I, In (język polski)

• filologia polska I, In - specjalność: filologia polska z językiem 
angielskim (język angielski)

• historia I→II, In→IIn (język obcy oraz historia lub WOS)
• historia II, IIn (1. dyplom studiów z obszaru nauk humani-

stycznych – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – śred-
nia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom studiów po kierunkach 
innych niż z obszaru nauk humanistycznych – rozmowa kwali-
fikacyjna uwzględniająca efekty kształcenia studiów 
I st. kierunku historia)

• stosunki międzynarodowe I→II, In→IIn (język obcy oraz 
historia lub WOS)

• stosunki międzynarodowe II, IIn (1. dyplom studiów z ob-
szaru nauk humanistycznych i/lub społecznych – konkurs dy-
plomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.; 
2. dyplom studiów po kierunkach innych niż z obszaru nauk 
humanistycznych – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca 
efekty kształcenia studiów I st. kierunku stosunki międzynaro-
dowe)

Wydział Nauk Społecznych,  
Filia UJK w Piotrkowie Tryb.
• bezpieczeństwo narodowe I→II, In→IIn (język polski, ma-

tematyka, język obcy, oraz jeden przedmiot spośród: WOS lub 
historia lub geografia)

• bezpieczeństwo narodowe II, IIn (dyplom studiów z obszaru 
nauk społecznych; konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe 
– średnia ocen ze studiów I st.)

• ekonomia I, In (język polski, język obcy, matematyka)
• pedagogika I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język 

obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, biolo-
gia, historia, geografia)

• pedagogika II, IIn (dyplom studiów wyższych kierunków  
z obszaru nauk społecznych /nauki o bezpieczeństwie, nauki 
o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o po-
znaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, 
socjologia/ oraz nauk humanistycznych /nauki o rodzinie/ - 
konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze 
studiów I st)

• zarządzanie I, In (język polski, matematyka, język obcy oraz 
jeden przedmiot spośród: historia, geografia, WOS)  


