al. IX Wieków Kielc 19
25-317 Kielce
tel. 41 349 69 09, 41 349 69 11, fax 41 349 69 16
e-mail: wnoz@ujk.edu.pl
www.wnoz.ujk.edu.pl
dietetyka I, In (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata)
fizjoterapia M, Mn (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)

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 pielęgniarstwo; 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 sportowych z gimnastyki i z dwóch dyscyplin
spośród: piłki siatkowej, 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 zdawany przez kandydata)
specjalności: odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna (reedukacja posturalna)
zdrowie publiczne I→II, In→IIn (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez
kandydata)
specjalności: epidemiologia z biostatystyką, opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku,
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)
specjalności: epidemiologia z biostatystyką, opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
zdrowie publiczne II, IIn (dyplom studiów kierunku ratownictwo medyczne - konkurs dyplomów)
specjalność: organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych

historia II, IIn (1. dyplom studiów z obszaru nauk humanistycznych – konkurs dyplomów; 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 historia)
stosunki międzynarodowe I, In (język obcy oraz historia lub WOS)

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. Świętokrzyska 21
25-406 Kielce
tel. 41 349 66 16
fax 41 349 65 24
e-mail: wzia@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wpaiz

Wydział Nauk Społecznych,
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski,
tel. 44 73 27 432, fax 44 73 27 435
e-mail: wydzialns@unipt.pl
www.unipt.pl

bezpieczeństwo narodowe I→II, In→IIn (język polski, matematyka, 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)
finanse i rachunkowość I, In* (matematyka, język obcy oraz geografia lub WOS)
*pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów.
pedagogika I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS,
biologia, 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 poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika,
psychologia, socjologia/ oraz nauk humanistycznych /nauki i 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)

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

ul. Schinzla 13a
27-600 Sandomierz,
tel. 15 644 60 06
fax 15 644 60 06
e-mail: rektorat@pwsz.sandomierz.pl
www.pwsz.sandomierz.pl
e-Administracja I, In (język polski, matematyka)

filologia I, In - specjalność: filologia angielska (język angielski, język polski)
kosmetologia I, In (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata)
mechatronika I, In - studia inżynierskie (matematyka, język obcy)
zdrowie publiczne I, In (język polski, matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata)

administracja I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot
do wyboru spośród: historia, WOS, geografia)
specjalności: administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych,
administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
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 kwalifikacyjna
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. z obszaru nauk społecznych)
specjalności: administracja bezpieczeństwa, procedury w administracji
bezpieczeństwo narodowe I, In (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do
wyboru spośród: historia, WOS, geografia)
specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne UE, system obronny RP, zarządzanie
kryzysowe i ochrona ludności
bezpieczeństwo narodowe II, IIn (1. Dla absolwentów po kierunkach z obszaru nauk
społecznych – konkurs dyplomów; 2. Dla absolwentów po innych kierunkach niż z
obszaru nauk społecznych – rozmowa kwalifikacyjna, uwzględniająca kierunkowe
efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych)
specjalności: polityka bezpieczeństwa RP; bezpieczeństwo międzynarodowe
ekonomia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy)
specjalności: ekonomika finansów i bankowości, finanse publiczne i skarbowość
ekonomia 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 kwalifikacyjna
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. z obszaru nauk społecznych)
specjalności: ekonomika zasobów ludzkich, ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu
turystycznego, ekonomika przemysłu i usług, gospodarka lokalna i finanse samorządowe,
gospodarka i administracja publiczna, północnoeuropejskie studia nad rozwojem
finanse i rachunkowość I, In (język polski, matematyka, język obcy)
specjalności: finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego, finanse
i rachunkowość przedsiębiorstw
logistyka I, In (język polski, matematyka, język obcy)
specjalności: zarządzanie w logistyce, logistyka w przedsiębiorstwie

scandinavian studies (studia skandynawskie)* Ia – studia w języku angielskim
(historia lub geografia lub WOS lub język polski lub język obcy; wymagany jest dokument
potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie
nie było prowadzone w języku angielskim; Z konieczności dokumentowania poziomu
znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są: a) kandydaci,
którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin
maturalny w języku angielskim; b) studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci
studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska; c) absolwenci
nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski). W przypadku
braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje
do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2)
specjalności: Business and image speciality (Specjalność biznesowo-wizerunkowa),
Diplomatic and strategic speciality (Specjalność dyplomatyczno-strategiczna).

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
ul. Krakowska 11
25-029 Kielce
tel. 41 349 67 12, fax 41 349 6713
wpia.ujk.edu.pl

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I→II (egzamin
praktyczny: ocena predyspozycji słuchowych, głosowych
i manualnych, ocena gry na instrumencie wybranym przez
kandydata)
specjalności: dyrygowanie i prowadzenie zespołów, edukacja
muzyczna

*pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów.
stosunki międzynarodowe I, In (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru
spośród: historia, WOS, geografia)
specjalności: dyplomacja, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków
międzynarodowych, marketing międzynarodowy.
zarządzanie I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy)
specjalności: ekonomika i rozwój organizacji, zarządzanie podatkami i rachunkowość
zarządzanie 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 kwalifikacyjna
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. z obszaru nauk społecznych)
specjalności: zarządzanie finansami; zarządzanie zasobami ludzkimi, controlling
i rachunkowość, zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym, handel
i wystawiennictwo, analityka ekonomiczna w zarządzaniu.

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

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

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

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

prawo M, Mn (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru
spośród: historia, WOS, geografia)
specjalności: prawo europejskie i międzynarodowe, specjalizacja sądowa

filologia I, In - specjalność: filologia angielska (język angielski)

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II (1. dyplom
studiów I st. kierunków muzycznych, muzykologicznych – konkurs
dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów
I st.; 2. dyplom studiów I st. innych kierunków z przygotowaniem
muzycznym - sprawdzian predyspozycji muzycznych; konkurs
dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)
specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy,
muzyka kościelna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I→II (język
polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
historia sztuki lub historia)
specjalności: sztuki wizualne – malarstwo, grafika, rzeźba, grafika
projektowa i reklama, projekty edukacyjno-twórcze
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II (dyplom
studiów I st. kierunków artystycznych - konkurs dyplomów;
kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)
specjalności: sztuki wizualne - malarstwo, rzeźba, grafika, grafika
projektowa i reklama, projekty edukacyjno-artystyczne
kryminologia stosowana I, In (język polski, matematyka, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, biologia,
chemia, fizyka);
specjalności: diagnostyka kryminologiczna, kryminologia
ekologiczna
pedagogika I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, biologia,
geografia);
specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza , resocjalizacja
i profilaktyka społeczna, doradztwo zawodowe i personalne,
gerontologia społeczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

praca socjalna I→II (język polski, matematyka, język obcy
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, biologia,
geografia);
specjalności: praca socjalna z rodziną, praca socjalna z osobą
niepełnosprawną i zależną, praca socjalna z seniorem
praca socjalna II, IIn (dyplom studiów I st. kierunków z obszaru
nauk społecznych /pedagogika, socjologia, psychologia/ oraz nauk
humanistycznych /nauki o rodzinie/ - konkurs dyplomów; kryterium
dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)
specjalności: praca socjalna w instytucjach pomocowych, praca
socjalna z rodziną
psychologia M, Mn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot
do wyboru spośród: historia, biologia, matematyka);
specjalności: psychologia działalności społecznej i zawodowej
człowieka, psychologia kliniczna, psychologia wspierania rozwoju
w cyklu życia człowieka
wzornictwo I (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden
przedmiot spośród: historia sztuki lub historia)
specjalności: komunikacja wizualna, projektowanie produktu,
projektowanie mody

2017/2018

administracja I, In* - (język polski, język obcy oraz historia lub WOS lub geografia)
*pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

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 poznaniu i komunikacji
społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia/ oraz nauk
humanistycznych /nauki o rodzinie/; konkurs dyplomów; kryterium
dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)
specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja
i profilaktyka społeczna, psychopedagogika opiekuńczoterapeutyczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z terapią pedagogiczną

politologia II, IIn (dyplom licencjata, inżyniera, magistra kierunków z obszaru nauk
społecznych i/lub humanistycznych; złożenie wymaganych dokumentów; kryterium
dodatkowe – konkurs dyplomów)
specjalności: dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne, europejskie studia samorządowe,
polityka bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowy dyskurs polityczny

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

SANDOMIERZ / PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ul. Słowackiego 116
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 73 27 422
e-mail: wydzialfh@unipt.pl
www.wfh.unipt.pl

z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z terapią pedagogiczną, edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną

INFORMATOR

politologia I→II, In→IIn (język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru
spośród: historia, WOS, geografia)
specjalności: dyplomacja i stosunki międzynarodowe, polityka regionalna, polityka
społeczno-gospodarcza, politologia 40 plus (polityka regionalna)

Wydział Filologiczno-Historyczny,
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Zarejestruj się w systemie www.ujk.edu.pl/rekrutacja
Krok 2.
Wybierz interesujący Cię
kierunek studiów i opłać wpisowe. W ramach
jednej opłaty możesz wybrać dwa kierunki
Krok 3.
Czekaj na decyzję komisji
Wysoka liczba
punktów

Zostaniesz
zakwalifikowany
(-a) do przyjęcia
na studia

Niska liczba
punktów

Zbyt mała liczba
kandydatów

Nieprzyjęty
(-a), za mało
punktów

Nieprzyjęty (-a),
nie uruchomiono
kierunku
W przypadku rezygnacji
przyjętych kandydatów

Zostaniesz zakwalifikowany
(-a) z listy rezerwowej
Krok 4.
Złóż wymagane dokumenty
w wyznaczonym terminie
Pozytywna weryfikacja
dokumentów

Jesteś studentem
UJK

Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów odbywać się
będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.
Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista
rankingowa.
Kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny w latach 20022017 uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu
maturalnego:
a) na poziomie podstawowym wyrażony w punktach
procentowych pomnożony przez 1,
b) na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach
procentowych pomnożony przez 2.
Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach,
brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

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

I nabór
Rejestracja: 1.06.-10.07.2017 r.
Ogłoszenie wyników: 12.07.2017 r.
Przyjmowanie dokumentów: 12.07.-21.07.2017 r.

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

II nabór
Rejestracja: 22.07.-15.09.2017 r.
Ogłoszenie wyników: 18.09.2017 r.
Przyjmowanie dokumentów: 18.09.-29.09.2017 r.

Rejestracja: 1.06.-10.07.2017 r.
Ogłoszenie wyników: 12.07.2017 r.
Przyjmowanie dokumentów: 12.07.-15.07.2017 r.
Kolejne terminy przyjmowania dokumentów: co dwa dni
robocze
Ogłoszenie wyników: 20.07.2017 r.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

ul. Świętokrzyska 21D
25-406 Kielce
tel. 41 349 69 98, fax 41 349 71 08
e-mail: whum@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/whum

Dokumenty wymagane do zapisu na studia I stopnia
i jednolite magisterskie*:
• Wydruk internetowego formularza (prawdziwość
danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza
własnoręcznym podpisem);
• Świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis
wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję
Egzaminacyjną OKE);
• Kserokopię dowodu osobistego;
• 4 fotografie w tym:
• 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,
• 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg,
2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz
rejestracyjny.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I→II, In→IIn (język polski, matematyka,

język obcy, historia lub WOS)
specjalności: dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo-telewizyjna,
wizerunek, promocja i reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna II, IIn (dyplom studiów I st. kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna – konkurs dyplomów; kryterium
dodatkowe –średnia ocen ze studiów; dyplom innych kierunków z obszaru nauk
humanistycznych i/lub społecznych – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca
kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna)
specjalności: współczesne dziennikarstwo, menadżer mediów i reklamy

*Lista dokumentów wymaganych do zapisu na
poszczególne kierunki i szczegółowy harmonogram są
dostępne na naszej stronie www.ujk.edu.pl/rekrutacja
w zakładkach „Terminarz rekrutacji” oraz „Wymagane
dokumenty”.

geografia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy, geografia)
specjalności: geografia z przyrodą, geografia z turystyką, geografia ogólna
geografia II, IIn (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku geografia – konkurs dyplomów;
kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
kierunku turystyka, geodezja i kartografia oraz kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna
uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. na kierunku geografia)
specjalności: geografia z turystyką, geografia z gospodarką przestrzenną, geografia ogólna,
geografia stosowana, turystyka międzynarodowa, gospodarka turystyczna, turystyka kulturowa,
specjalizacja nauczycielska

historia II, IIn (1. dyplom studiów kierunków z obszaru nauk humanistycznych
– konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – 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)
specjalności: turystyka historyczna, specjalizacja nauczycielska, historia
kultury i zarządzanie jej dobrami

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
ul. Świętokrzyska 15
25 - 406 Kielce,
tel. 41 349 62 30, fax 41 349 62 33
e-mail: wmp@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/wmp

lingwistyka stosowana I (język polski, matematyka, język angielski oraz język
niemiecki lub język rosyjski)
militarystyka historyczna I (język polski, matematyka, język obcy lub historia
lub WOS)
specjalności: bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie, wojskowe
dziedzictwo kulturowe
organizacja turystyki historycznej I, In (język polski, matematyka, język obcy
lub historia lub geografia)
specjalności: krajoznawstwo, tur ystyka krajów europejskich
i śródziemnomorskich

biologia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia lub fizyka (fizyka
i astronomia) lub geografia)
specjalności: biologia ogólna, biologia medyczna z elementami diagnostyki

zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo I, In (język polski, matematyka,
język obcy)
specjalności: systemy zarządzania informacją, biblioteki w procesie
komunikacji

biologia II, IIn (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku biologia – konkurs dyplomów; kryterium
dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera lub magistra kierunków
pokrewnych z obszaru nauk przyrodniczych 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)
specjalności: biologia środowiskowa, biologia medyczna z elementami diagnostyki

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

biotechnologia I→II (język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia lub fizyka (fizyka
i astronomia) możliwość studiowania w języku angielskim

filologia I→IIn - specjalność: filologia germańska (język polski, matematyka,
język niemiecki)

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji:

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

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel. 41 349 72 27, 41 349 72 24
fax. 41 349 72 28
rekrutacja@ujk.edu.pl, www.ujk.edu.pl

I – stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie
lub inżynierskie)
II – stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie)
M – jednolite studia magisterskie
n – studia niestacjonarne
a – studia w języku angielskim
I→II – studia I stopnia z możliwością kontynuowania
nauki na danym kierunku na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego na studiach II stopnia (z rekrutacją
w bieżącym roku akademickim)
P – poziom podstawowy egzaminu maturalnego
R – poziom rozszerzony egzaminu maturalnego

fizyka techniczna I, In - studia inżynierskie (matematyka, język obcy)
specjalności: fizyka medyczna, elektroradiologia, nanotechnologie

historia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy, historia lub WOS)
specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, kultura
materialna i rekonstrukcja historyczna, specjalizacja nauczycielska

Terminy dla osób podejmujących studia na kierunku
lekarskim w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne)*

Znaczenie skrótów:

fizyka II (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku fizyka i/lub fizyka techniczna – złożenie
wymaganych dokumentów; 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 dyplomów;
kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)
specjalności: fizyka medyczna, nanotechnologie

filologia II, IIn - specjalność: filologia angielska (dyplom filologii 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 znajomością 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)
specjalności: filologia polska z komunikacją medialną, redakcyjnowydawnicza, filologia polska z logopedią
filologia polska II, IIn (dyplom licencjata kierunku filologia polska oraz dyplom
kierunków pokrewnych ze zrealizowanymi efektami kształcenia dla studiów
I st. w obszarze nauk humanistycznych i/lub społecznych - konkurs dyplomów;
kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.)

biotechnologia II (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku biotechnologia – konkurs dyplomów;
kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
kierunków z obszaru nauk przyrodniczych i kierunków pokrewnych ze zrealizowanymi efektami
kształcenia dla studiów I st. kierunku biotechnologia – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca
kierunkowe efekty kształcenia studiów I st. na kierunku biotechnologia)
specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia przemysłowa, chemia w biotechnologii
chemia I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy, chemia)
specjalności: analiza chemiczna, chemia kosmetyczna
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 magistra kierunków
z obszaru nauk ścisłych i kierunków pokrewnych ze zrealizowanymi efektami kształcenia dla
studiów I st. kierunku chemia – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty
kształcenia studiów I st. na kierunku chemia)
specjalności: analityka środowiska, chemia kosmetyczna, fizykochemia - adsorpcja,
chromatografia, spektroskopia
fizyka I→II (matematyka, język obcy)
specjalności: fizyka medyczna, fizyka z informatyką

Miasteczko akademickie znajduje się w pobliżu ważnych obiektów dydaktycznych Uniwersytetu.

informatyka I, In - studia inżynierskie (matematyka, język obcy)
specjalności: teleinformatyka, technologie informatyczne
matematyka I→II, In→IIn (język polski, matematyka, język obcy)
specjalności: zastosowania matematyki, nauczanie matematyki
matematyka II, IIn (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunku matematyka – konkurs dyplomów;
kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów I st.; 2. dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia
studiów I st. na kierunku matematyka)
specjalności: zastosowania matematyki, nauczanie matematyki

Biblioteka Uniwersytecka to nie tylko szeroki księgozbiór, ale i nowoczesne rozwiązania. Dzięki zewnętrznej wrzutni
książkę można zwrócić o dowolnej porze, a ekologiczne ksero pozwala na samodzielne kopiowanie materiałów.

ochrona środowiska I→II, In→II - studia licencjackie (język polski, matematyka, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia)
specjalności: zarządzanie środowiskowe, rekultywacja terenów poprzemysłowych
ochrona środowiska I→II, In→II - studia inżynierskie (język polski, matematyka, język obcy
oraz jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, geografia)
specjalności: ochrona atmosfery, kształtowanie środowiska
ochrona środowiska II (1. dyplom licencjata lub inżyniera kierunków ochrona środowiska
i/lub inżynieria środowiska – konkurs dyplomów; kryterium dodatkowe – średnia ocen ze studiów
I st.; 2. dyplom kierunków pokrewnych – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe
efekty kształcenia studiów I st. na kierunku ochrona środowiska)
specjalności: monitoring środowiska
rolnictwo ekologiczne I studia inżynierskie (język polski, matematyka, język obcy, biologia
oraz jeden przedmiot spośród: chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) lub geografia
lub informatyka)
specjalności: podstawy biologii i agrotechniki roślin, zielarstwo
turystyka i rekreacja I, In (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
geografia, WOS, biologia)
specjalności: hotelarstwo, turystyka zdrowotna, organizacja i obsługa ruchu turystycznego,
turystyka wiejska, geoturystyka
zdrowie środowiskowe I (język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot spośród:
biologia, chemia)
specjalności: toksykologia środowiska, coaching zdrowia i żywienia, zintegrowane systemy
zarządzania w placówkach medycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia wielu możliwości.

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Jak zostać studentem UJK?
Krok 1.

specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku, media
i reklama, menedżer kultury

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest doceniany zarówno
przez kandydatów na studia (7. miejsce w rankingu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r.
pod względem najchętniej wybieranych uczelni w Polsce),
jak i pracodawców (1. miejsce w województwie
świętokrzyskim w ocenie pracodawców – ranking
„Perspektyw” 2016 r.).

Ogólny harmonogram postępowania rekrutacyjnego
w roku akademickim 2017/18 (studia stacjonarne I stopnia
i jednolite magisterskie)*

INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym
z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym
w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie
na poziomie studiów licencjackich, magisterskich,
doktoranckich i podyplomowych. Na 8 wydziałach
(w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu)
studiuje 12 tys. osób. Uczelnia ma uprawnienia
do doktoryzowania w 10 dyscyplinach naukowych, a w 4 do
habilitowania.



Skorzystaj ze stypendiów! Każdy student UJK ma możliwość złożenia wniosku o stypendium. Uczelnia oferuje
stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów
oraz zapomogi. Co roku duża grupa naszych studentów sięga po stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.



Rozwijaj swoje pasje! Na naszej uczelni działa ponad 70 studenckich kół naukowych, a ich najbardziej
aktywni członkowie są doceniani w różnych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym
(m.in. „Diamentowy Grant”, „Studencki Nobel”, „Talenty Świętokrzyskie”).



Zadbaj o dobrą formę! Piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy i piłka nożna to tylko niektóre
propozycje dla aktywnych. W nowoczesnym Centrum Rehabilitacji i Sportu na studentów czeka pełnowymiarowa
hala do piłki ręcznej z trybunami na 300 miejsc, sala do aerobiku, siłownia i zaplecze rehabilitacyjne.



Poznaj nowe miejsca i ciekawych ludzi! Współpracujemy z ponad setką zagranicznych uczelni. Największy
zasięg ma program Erasmus+, w ramach którego nasi studenci mogą spędzić kilka miesięcy na zagranicznej
uczelni, odbyć staż lub praktyki zawodowe.



Pomyśl o rozwoju osobistym! Wielu naszych studentów rozpoczyna swoją karierę zawodową już
w czasie nauki. Pomaga w tym Akademickie Biuro Karier, które organizuje spotkania, warsztaty i szkolenia
z doradcami zawodowymi, przedsiębiorcami i psychologami.



Korzystaj z udogodnień! Nasze miasteczko akademickie to cztery komfortowe Domy Studenta oferujące niemal
tysiąc miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3 – osobowych. Tuż przy akademikach mieści się przychodnia
studencka i Studencki Klub WSPAK, w którym odbywają się koncerty i zabawy.



Zapomnij o barierach! Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych.
System udźwiękowienia przestrzeni, specjalne stanowiska komputerowe w bibliotece dla osób niewidomych
i słabowidzących, wypożyczalnia dyktafonów i powiększalników elektronicznych to tylko niektóre formy pomocy.

