
[,'chn ala nr

Senatu [. nirversl tetu w l]ialymstoku

z dnia 29 listopnda 2000 r.
w sprawie zasad i tr-rbu przy jg(. ornz zakresrr egznmin6w wstppnych na I rok studirSw

w Uniwersytecie w Bia$mstokrr
na rok akademicki 2001-2002

\a podstarvie art l4l Ustar,l) z dnia l2 wrzeSnia 1990r. o szkolnictwie !,,l.zszvm
([)z L' nr 65 poz -i85.1 uchrvala sig co nasrgpuje:

l.CzpS6 og6lna

I

NI

Przyjgcie kandydatow na pieru,szy rok studiow nastgpuje na podstar.vie r.vynikow

postgpowania kwalitikacyjnego, ktorego zasadniczymi elementami mog4 byc. egzamrn

wstQpny, rozmowa kwalifikacyjna, konkurs Swiadectw oraz kwalifikacia kandvdata na

podstarr ic zlo2onych dokumcntow

Dopuszcza sig nastgpuj4ce rvarianty postgpowania kwalilikacyjnego.

- cgzamin w stgpny,

- cgzamin \\stgpny i konkurs srviadectw,

- rozmorrva kwalifikacyjna,

- rozrnolra kwalifikacyjna i konkurs sr',iadectlv,

- kolcj no(c zgloszen

Postgpor.ranie k*alifikacyjne ma charakter konkutsorvt Oceny uzvskane rv r',vniku

postgporrania kr',alifikac"jnego i rrystarvione na 6rr iadectrvic dojrzalo(ci rnog4 byc

przcliczanc na pLrnktl

Jcili postppo*anre krralifikacl,jne przcwiduje test)' zintcgro\\anc s4 onc occniane

prrnkttlrvo lrez przcliczania na ()ccn] O przvjgciu dccrdLrje surna purrkttiw lg sartr4

PtOcctltttq stosLrie sig rr p|zvpadku cgzartlirttr piscrrtlrc-qo i uslncgo occrrialrcgg purtktttrrrr

I'iscnrrr' cqzarrrin \\st9pn\' .icst anorrirrro*1 Placc priscnrn4 occniaj4 liozalcrnic d$aj

cgza rn inattllzv. spccjaliSci z rlancgo przednriotLr \\' r'azic niczsodnosci tlpirrii

cgznnrinatorriw ostatccznq oceng rrstala przer.l odn iczllcv ko nr isii

I



Jesli postpporvanie k*alifikacyjne przerviduje cgzamin \\'stgpny i konkurs sriiatlccr*- to

*rnik cgzarrrinLr \.\ stgpnclto oraz ocena za srliadectwo dqrzaloSci przeliczanc si1 na

punktl

\a studiach duLrstopniou,rch rekrutacja odbyr.va sip na zasaclach ogolnvch okreilonvch w

ninicjszcj uchs ale

Jczeli liczba kandldatorv bgdzie rnniejsza od limitu przljgc na danl kierLrnek stLrdio,,r

lezvgnu.je sig z kryteriorv k'"lalifikacyjnlch przyinrr-lj4c na stLrdia r.rszystkich kand\dat()\\.

kttlrzv zlozl li doktrmcntv

\2

L:c,zelnian4 Komislg Rekrutaclin4 powoluje Rektor

Przewodnicz4cvm Uczelnranej Kornisji Rekr-utacrjnej jest Prorcktor ds Dydaktlcznych i

S rudenckic h

Do skladu Iiczelnianej Komisji Rekrutaclinej Rektor por.ro]uje przedstawiciela Sarnorz4du

Studenckiego

Postgpowanie krvalifikacvjne przepror.vadzajq Komisje Wydzialorve powolane przez

Dziekana !\'vdzialu. Przer.rodnicz4cym !\'ydziaforvej Komisji RekrLrtaojnej jest l)zickan

lub inny narrczycrel akademicki wyznaczollv przez Dztekana

W pracach \!'ydzialowych Komisji Rekrr"rtacyl nych bior'4 udzial przedstar.riciclc

studento\.\ lch liczbg okrella Rada \\'ydzialu na rvniosek organu Samorzqclu

Studenckiego

()

1

.l \\' sklad Komisji \\'ldzialonych. \\ charakterze obserwurtora. rnogil wchodzic

rraLrczvcicie szk6l Sredrrich dclcgolani przez Kuratora ()Sn,iaty l)ecvzjg ll 1cj spllrric

pode'jrnLrle ltada \\'r'dzialu

5. Do za<lair l'czelnianej Kontisji Rekrutacvjrtej nlleiv rv szczcg6lnoSci:

a) kooldr,nacja i nadzor nad pracil Konrisli \!""'dzialo,',' 1ch,

b) plzvjnowanrc intbrnracji iplotokolo* \lrt{zialo*vch Kourisji llckrutrcr jlrrclr z

rrrnil..tiri i plzcbiegLr postqporrania krialifikacrjncgo na p()s/czcgolnrch kicrrrrtkaclr r

spcc'lir In()sc rac h.

c) rorl)atr\\\anic odrrolari od dcclzji Korrris.ji \\rrizialorlreh

(r. l)o zudlri \\rtlzi:rlouej Korttis.ii Rt'liru t:tcvj nt'.j rtale2l w szczcg6lnoSci:

l1 zalr.ricrulzartic tcst6\\ i tcnratorl pisctttrtrclt (r.lrbortr clLrkontrjc plzc* od rticzilcr \\KI{)

or irz rratlzor nad ich or llan izacl jrtr.nt pr zr'_r1ott)\\ irlrcul.

h) kontlola Lornplctnoici dokrtrttcntou, karrdldalor .



c) zarviadourienie kandydatorv o terrninie postgporvania kr.r alitikac;rjnego

d) przeprowadzenie postgpo\ ania k$ alifikacyj nego.

c) podawanie do rviadonrosci wynrku egzarninu bez zrvloki,

f) przljnrowanie kandydatorv na studia , w ramach limit(tw uchrvalonvch plzez Rady

\!',vdziaklv,

g) indy*idualne, pisemne porviadomienie kandldatow o przrjgciu lub nie przrjgciu na

stu0la.

opiniorvanie odrvoian do [,rcze]niantj Komisji Rekrutacyjne1,

r''ydarvanie zarirviadczen o rvl nikach postgpowania, rv ktorych naleZy kaZdorazouo

zamiesz,czat peln4 inlormacj g zarvieraj4c4 wy niki w szystkich elementorv

postgpoi.vania krvalifikacyj nego.

- w przypadku egzaminu wstppnego - podanie \4szystkich przedrniotow iuzyskanych

rvynikow (stopnie, punkty).

- w przypadku rozmowy kwatifikacyjnej - podanie rvynik6w.

- w przypadku postugiwania sip punktacj4 - podanie wynikow kwalitikuj4cych do

przyjgcia oraz strvierdzenie czy kandydat zdal egzamin,

j) odsylanie dokumentow kandydatom nie przyjgtym na studia

I

\)J

Zestarvy zagadnieir, rvykaz literatury do egzaminu ustnego lub rozmolvv kwalitikacljnej

sq jawne - udostppniane kandydatorn na rvarunkach okreSlonych przez Dziekana, nie

pozniej ni2 na -j rniesi4ce przed terminem rozpoczpcia egzarninirw rvstgpnych

'Ienratv prac pisernnych oraz testv przygotowuje, z ur.vzglgdnieniem zasad tajnosci. osoby

!v_vzlraczone przez Przer.vodnicz4cych Kornisj i Wvdzialorv.vch

i Prace egzanrinacyjne nie mogq byc udostqpniane osobour spoza kornisji egzarlinacyjnei

\-+

I Kornisje \\vdziakrsc na podstarvie posiadanlch intblrnacji o kandvdatach, podcjrrr4

starania zapcwniajqce karrdyclatorn nicpclrtospraw rtl nr niczbqtlne rvarunki uczcstnictrr'a rr

postqpor.l u nitr krvalifikacyjrrr rn

i Szczcgolorrc zasady rrczcstrrictua kantlvtlattirv nie'pclnospr-ar" rtvch tr postqpotrurtitt

klaliflkaclilrrnr na stuciier rv [,rri*crsvtccic rl []ialrnrstoku oklcsla I)zrckan \\rdziaitr rv

n,

i)



LI

l.

a)

t)l

c)

nrolrencie zlo2enla dokLttnc'nttirv przez kanclytlata lccz nie ptilniej ni2 na l-1 dni przcd

datil rozpoczqcia egzamitru r'l stppnego

\5

[]cz eszanrinu wstgpnego bgdil przljrnosani na studia kandldaci posiadaj4cl nlatLrrl

nrigdzr narodo* e, jesli uzlskali tta ntatLtrzc ctt najnrniej .i7pkt na -15 nnZli*1ch do

uzvskania i ''llbrane przez uich przedrliot.v tlaturaltre s4 zgodne z prolllenr studlo\\

Posiadacze nratur zagraniczn'ch InajQc) obyuatolstwo polskie sE przljmor'rani na sttrciia

wedlug zasad obor.i iqzr-rj 4c1ch kandydatorv posiadaj4cych maturl'polskte

Osobv, ktorc Lrzyskaly Suiadectuo ukoriczcnia szkoly lredniej za granic4 bqd4

clopuszczane do postqpouania kwalifikacy lnego, jezeli przcdlo24 nostr' likacjQ

swiadcct*a dojrzaloSci lub jezeli Swiadectwt.r to zawiera strvierdzenie, iz dana osoba ula

prawo ubiegania sip o studia rvvzsze rv kraju wystawienia tego Swiadectwa albo te2 do

Srviadectrva jest dol4czone zaSrviadczenie rvystarvione przez polski konsulat. szkolg lub

wladze szkolne wlaSciwego kraju potrvierdzaj4ce uprarvnienie do ubiegania sig o studia

\\\zsze !! kraju rv-vstar.vienia swiadc'ctwa Srviadectlvo takie mo2e zostac rtiwnie2

pot*ierdzone przez odpor'viednie Kuratorium OSwiaty r.ltasciwe dla miejsca

zarnieszkania kandydata w Polsce

T,asady- przeliczania ocen ze sr,l iadectr.va dojrzaloSci dotycz4 zarowno matur polskich jak

izagranicznvch

\\ t)

Od kandvdat6w na I rok studirlw wyrnagiure s4 nastgpujilce dokumenty:

IbrnrLrlarz wvpclnionl wedlug okrcsloncgo \\zortl za*iet'ai4cy rrt in podanie izvciotvs.

swiadectr-io dojlzaloSci rl or'luinalc . odpis rlldany przez szkolg lub na czas cgzatttintlu

oclpis potnicrdzonv notatialnie \\'przvpadktr odpisor.l potr'"icrdzonl ch notarialnic istrtiL'ie

trborr,i4zck r'lostarczcnia ot-rginaltr w lertttittic 7 dni od daty ogltlszenia listv przr.jqc.

\i()\\')d uisrc/cnirt plrttr \\tl()s1()ttci Przcz kartrlrtlata LltriegaiilccgU si9 tr ;rrz1 lq'1js 111

slu(llir.

9r'zcczenic Ickalskic. strrieldzajilec brak przccirl*skazari clo stttiliorr rta rltttattcl

spc'e.jalnosei.

-l lirtograli e legitl ntacvjnc.

trprs z dowotlrr rlsobistctto,

tl )



g) kanclvdaci na uzupelniaj4ce studia rnagisterskie dostarczaj4 dodatkor.ro orvgirtal cl.vplornu

Lrkonczenia studiorv zawodorvych

WysokoSc oplaty pobieranej od kandydatirw ubiegaj4clch sig o przyjgcio na stttdia

zostanie ustalona przez Rektora po okrcsleniu przez i\linistra Edukacji Narodowel gt)rnej

granicy oplat i podana do lviadorroSci w terminie polniejsz.vrn W uzasadnionych

przypadkach Dziekanorvi przi slugr.rle prawo zwolnienia kandl'data z obtlr'li4zku

uiszczcnia tej oplatl

N7

ferntiny skladania dokumentow i rozpoczqcia rekrutacji lv Uniwersltecie trstala l{ektor na

wniosek Dziekanow

\8
I Niesta*ienie sig kandydata na egzatnin lub jego czgSi, w terminie podanym do

r.viadomoSci publicznej, eliminuje go z dalszego udziatu r.v postqpovlaniu

1

kwalifikacyjnym Jednakze kandydat, ktory z wa2nych ptzyczyn nie mogl stawic sig w

lvyznaczonym dniu na egzamin ustny moze, za zgod4 Przewodnicz4cego rvia3ciwej

Komisji. przyst4pic do egzaminu rv i innym dniu egzamin6w ustnych

Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego kazdego kandydata sporz4dza sig protokol,

kt6rego druk stanorvi integraln4 czgric fbrmularza dla kandydata na studia W protokole

ivpisuje sig punkty /oceny i uzyskane z kaldego etapu egzaminu, tozmouv

kwalifikacyjnej, konkursu $wradectw oraz punkty locenyl przyznane kandydatowi za

udziai w olimpiadzie Je6li laureat lub trnalista przyjpty jest bez egzaminu wstqpnego jest

to jecinoznaczne z wystawieniem oceny bardzo dobrej lub uzyskaniern rnaksyrnalne.l

liczby punktorv. Protokol powinien byc podpisany przez Przervodnicz4cego i wszystkich

czlonkow Komisji Wszystkie skreSlonia izrniany dokonyrvane rv protokole povrinny b1c

ruzasadnione i potrvierdzonc podpisem Przervodnicz4ccgo Komisji

Po ukonczertiu postppouania kl"alifikacyjnego Kontisia \1'l dzialor'va sporzqdza listQ

kanclvdatirw rv kolejnoSci uz1-.skanvch rrvnikorv r podejrnuje dcclz-ig o przrigcit,

\\'vdzrirlouE listg przr,jgc podpistrje Dziekan Wldzialorva Konrisja licknrtnc\jrra

\\stfzyntuie sig z podanicnr do rr iadorrroscr kanclydatour ()stateczttvclt tvr niktlv

postgporiania k."i alifi kacr j rrc-qo do czasrr przedstawicnia i pl'zr,jqcia protokol-.

postgporvarria kr.talifikacy jncgo na picr''uvszl rok sttrditirl przcz [,czclttiarril l(0nrisig

l{ckfulirc\ jr)4 Ito przr'.jqciLr protokolLt ptt.ct. I cze hliatt4 Kornisig Rck r-Lrtacr'1lrq -

\\rrizialtrrrtr Kt'rrrisia l{cklrrtacrjrra lltrJltjr' tltr rriltdtltnosci kartdtditttrrtt tlcerziq

l)tz\jTciu p pl zcz \\\\\ icszt'rtit' list



+ Kandldatonr, ktolzy w rvyniku postqpor',ania kwalitikacyj ncgo nie zostali przyjqci na

stutlia, prz_v-sluguje prawt'r odrvolania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej r" t(Jrrninie l'l

dni od daty otrzymania decyzji o odntorvie przyjqcia Ostateczn4 decy'zjq o przrjqciu na

studia podcjnruje Rcktor na r',niosek Uczelnianej Komisji Rokrutacyjnej

Dccyzje o z$rgkszeniu litnitu przyjgc oraz przeproNadzcniu dodatko*tj rt'krut eli

podejnruje Roktor na wniosek \\'l dzialorvej Konrisji Rekrutacijnej, okreslal4c

jcdnoczerlnie tcrtrin przepr<l*adzenia postgpor'rania krvalitikacyjnego

akademicki m 200112002 rv [iniwersytecie w Bialymstoku

ll. Czp56 szczeg6lowa

Zasatly naboru kandydat6w na I rok studi6rv w roku

\[ }.DZIAL BIOLOGICZNO-CHENI ICZNY
BIOLOGIA
studia dzienne magisterskie
lr nr it rniejsc - 60

I Podstarv4 przyjgcia na studia

biologii

Jest uzyskanie pozytyrvnej oceny z egzamlnu ustnego z

2 O przyjgciu na I rok studiow decyduje pozycja na liscie sporz4dzonej zgodnie z uzyskanq

ocen4 egzaminu ustnego. tV przypadku kandydatow ktorzy uzyskali tq samA ocenQ o

kolcjnoSci na liScie decyduje wyzsza suma najwyzszych ocen na srviadectwie ntaturalnyrn

z nastgpuj4cy.ch przechniotor,v. biologia. chernia. tizyka, gcografia, rnatcrnatyka I jpzyk

oolski

('HE}IIA
studia dzienne ntagisterskie
lr nr it miejsc - 80

I ligzanrrn z chcmii przeprorradza siq w tirrrtric pisen]nel - test

3 I'igzanrin ocettian;-.iest rv skali 0 - I00 pkl

.i l:iilzanrin uwaza siq za zclarrv. jcsli kandl,dat uz.v, ska c() rlajrnniej -l() pullktow

I Sunta punktriN uzrskanlclt z cgzattrirttt dcclduje o kolcinoSoi na liScic kandvdakir'v

i g pt.zr.jgciu rra I r'ok stutlitiw dcclrirrjo pozrcia rra IScic sporzEdzonci zr:odrric z liczb4

rrzyskarrrclr punktow przcz kanrlrdalrlrr. kltirzr ztlalr oStzalrtirt z cltcrttii ttzvsktl;4c

\\vltilgan\ lirnit punkttiw zgodnic z pkt -.i $ ptzvpadku kandvdattirv, ktorzr Lrzrskali t1'

sarrril lrczbp purrktow za cgzanrin o koleirrosci na liscie decydtrio r'rllsza slrrlla



l

-l

5

najwyzszyoh ocen ze Srviadectwa

fizyka. jgzvk polski, jgzYk obcY

nraturalnego z przedrniotow: ohemia, matelnatl'ka'

O('HRONA SRODO\\ ISKA
studia dzienne licencjackie
linrit miejsc - 2-l

l Egzamirr przepror,,,adza sig w fbrrrrie pisenlnej z cherrrii |ub biologii (do r''vbortt przez

kandvdatorv).

Egzamin oceniany jest w skali 0 - 100 pkt

Egzamin urvaza sig za zdany. jeSli kandldat uzlska co najnrniej 40 ptrnkt(rrv

Suma punkt<.rw uzyskanych z egzanrinu decyduje o kolejnodci na liscie kandydatow

O przyjqciu na I rok studiow decyduje pozycja na liScie sporz4dzonej zgodnie z liczb4

uzyskanych punktorv przez kandydatorv, ktorzy zdali egzamin z chemii lub z biologii

uz-vskuj4c \vymagany limit punktow zgodnie z pkt 3 W przy-padku kandydatow' ktorzy

uzyskalitQsam4liczbppunktowzaegzamin,okolejno6cinali6ciedecydujewyzsza

suma najwyzszych ocen ze Swiadectwa maturalnego z nastgpujEcych przedmiot6w:

biologia, chemia, fizyka, geogratia, nratematyka i jqzyk polski'

S-I'UDIA DZIENNE UZUPELNIAJIICE Z BIOLOGII

STUDL\ DZTENNE UZUPELNIAJACE Z CHENIII

bez limitu

I studia uzupelniajqce pfzeznaczone sq dla absolwent6w 3-letnich studiow licenc-jackich 
o

kierunku ochrona srodowiska pror.vadzonych na wydziale Biologiczno-(--henticznlnl

Unrrversytetu w BialYrnstoku

2 warunkiem prz!gcia na studia jost posiadanie dyplonru licencjata z occlr4 co nalmniel

dobr.4 oraz irednicj arytmetlcznej ocen ze sttrc|i<.lr'v nie nrniejszoj ni2 .j,5 Do ircdnicj

arrtrnetycznej rlliczane sq oceny z cgzarninow i z zaliczci z przedmiotor't rtie

koricz4c.vch sig cuzantinent z urvzglgdnicniem ocen n iedostatecznl ch ttzvskantch w

ciilgu calego okrcsu studi(xv Iicencjackich



\\ T'DZIAT, EKONO}TICZNI'
EKONO}IIA
studia dzienne mngisterskie
lirnit nriejsc - | -s0

Postgpowanie rekrutacyjne obejmuje test sprandzaj4cy z matematyki ielementow r.rieclzv o

Sw iecie r,vspolczesnym

\!'przypadku uzlskania identy'cznej liczby punktow ze sprarvdzianu o kolejnosci kandydatow

decyduje srednia ocen na srviadectwie ukoirczenia szkoly sredniej i z egzaminu maturalnego

studia zaoczne rnagisterskie
limit miejsc - 150

Nabor na podstawie kolejno6ci zgloszen do wyczerpania limitu rekrutacyjnego

studia ekonomiczne II stopn in
limit miejsc - 00
Nabor na podstawie kolejnoSci zgloszeh do wyczerpania limitu rekrutacyjnego.

ZARZADZANIE I NIARKETING
studia dzienne licencjackie
limit - 60

Postgpo*'anie rekrutac-ljne obejmuje test sprarvdzaj4cy z nratematyki i elementow rviedzy o

Srviecie wspolczesnym.

w przypadku uzyskania identycznej liczby punktow ze sprawdzianu o kolejnosci kandydatow

decyduje (rednia ocen na srviadectwie ukonczenia szkoly Sredniej iz egzaminu lnaturalnego

WYDZIAL I.'ILOI,OGICZNY
FILOLOGI,\ POLSKA
studia dzienne nrngisterskie
lirnit rniejsc - 100

[-qzanrin wstQpny obe jrnule:

I l:gzarnin piscnrnv z .jgzlka poiskicgo - escj intelprctacvjny u'"bllneso Llr\\or1

litolackiego - (0-10 pkr )

barrlzo clobry

doLrlv p lus

dobrv

- l() pkt

- lt pkt

- Tpkt

x



dostateczny plus

dostateczny

niedostateczny

- 6 pkt.

- 5pkt

- 0pkt

- 9 pkt.

- / Pl\t.

- 4 pkt.

- 0pkt

2. Hgzamin ustny

- historia literatury polskiej i literatury rvspolczesnej - (0-9 pkt.)

- nauka o jgzyku - (0-9 Pkt )

wedlug zamieszczonej nizej purrktacji (niezale2nie dla obu przedmiotorv):

bardzo dobry

dobry plus

dobry - 6 pkt

dostateczny plus - 5 pkt

dostateczny

niedostateczny

Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania z obu czg5ci egzaminu - 28

Egzamin uwaza siQ za zdany, jeili kandydat ofizyma z egzaminu wstepnego minimum 8 pkt.

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc - 100

Nabor na podstawie kolejnoSci zgloszen do wyczerpania limitu rekrutacyjnego

mngisterskie studia uzupelniaj4ce II stopnia
bez limitu

Nabor na podstawie kolejnoSci zgloszen do wyczerpania limitu rekrutacyjnego

T'ILOLOGIA
studia dzienne nragisters kie
specjalnoSd: rusycystyka
li rrr it rniejsc - 80

I{ozmorva kwalifikacvjna ze znajomoSci jqzrka rosviskiego

specjalnoS6: bin loru ten isty ka
limit rrriej sc - 50

l{oznrorva ku,alifikaoyjna ze znajornoici.igz,vka bialoltrskrego (losyjskiego ltrb gramatyki

.jgzyka polskiego) .



studia znoczne mngisterskie
specjahrosf: rlrs) cYstY ka
linrit rniejsc - 50

Roznro'ura kwalifikacyjna ze znajontoSci iqzvka rosliskiego

Za oclpowiedl podczas rozmolvy kwalifikacyjnej kandydat otrzymtrje occng w skali 2 - 5

przeliczan4 na ptrnktv

bardzo dobry

dobry plus

dobrY

dostateczny Plus

dostateczny

niedostateczny

Punktacja za oceny na Srliadectwie dojrzab6ci

jgzyk polski

j gzyk rosyjski (bialoruski)

jgzyk zachodnioeuroPejski

(angielski, niemiecki.

francuski) lub lacrna

Punktorvane s4 tylko oceny:

!V skali 6-stopniorvej:

-0-2pkt

- 12 pkt

- 9pkt

- Tpkt

- 5pkt

- 4pkt

- 0 pkt.

-0-6pkt
-0-2pkt
-0-2pkt

celujqcy

bardzo dobry

u skali 4- stopniouej

bardzo dobry-.: pNr -2 pkt

-l pkt- | pkt. dobry

\\'przvpadku jqz\ka zachodnitreuropejskiego punktorvanl jest.ieden z r'r-vmienion)ch Prz-v

clwoch ocenach na $rviadectrvic dojrzaloSci - roczlla iz egzantinu nlaturaltrcgo - zalicza sig

ocen9 wvzsz4

\\' plograrnach studiorv specjalrtoSoi rusycr. sttka i b ialorutcnistyka przew idziarla .icst

rrrozl irvt'rsc rozszcrzonego nauczania j gzl ka angiclskicgo ltrb lriclrricckiegcr

\liltirualna liczba pLrnkto*. plzv kton,ch cgzarnin u, fbrntic roztllr)w\ knalilikaclirle'j uzrtarlv

jcst za zdanv. r"r nosi J

spcc.jnlno$d: Itnglistykrl
st ud ia dzienrte licencjackie
linrit mielsc - (r0

l(J



I

t

studia wieczorowe licencj nckie
limit mieisc - 60

Egzamin pisemny: jpzyk angielski

Egzamin ustny (tylko dla osob, ktore zdadz4 egzamin pisernny): jgzyk angielski z

elementami wiedzy o krajach angielskiego obszaru jgzykorvego Zakres: na poziomie

egzaminu Cambridge FC.

l\laksymalna liczba punktow uzyskanych z obu czgSci egzarninu wstppnego - 150.

Egzamin jest zdany w.mornencie uzyskania nrinimum 6096 punktow w.czgsci pisemnej i

ustnej

studia wieczorowe magisterskie II stopnia
limit miejsc - 50

Rozmowa kwalifikacyjna w jgzyku angielskim dotycz4ca umiejgtnoSci jgzykorvych i

predyspozycji intelektualnych do studiowania na studiach magisterskich,

specjalnoSd: romanistyka
studia dzienne licencjackie
limit miejsc -30

I Egzamin pisemny jgzyk lrancuski

2. Egzamin ustny (tylko dla os6b, ktore zdadz4 egzamin pisemny): jpzyk iiancuski Zakres

szkoly Sredniej

i\{aksymalna liczba punktow uzyskanych z obu czgsci egzaminu wstgpnego - 200.

Egzamin jest zdany w montencie uzyskania minimum 60% punktow w czgdci pisemnej i

ustnei.

WYDZI,,\L HISTORYCZNO . SOCJOLOGICZNY
HISTORIA
studia dzienne nrngisterskie
lirnit miejsc - 100

ligzanrin ustrry z historii Pcllski na tle dziejrirv por szechnlch

I Kandvdat ntoze otrzlntac rrraksirnLrtn:

a)za ocenv z cqzatlinu \lstQpncqo - 50 pkt

b)za oceny ze sw iadectua dtlJlzaloSci - | 0 pkt



Maksymalna liczba punktilrv jak4 rnozna otrzvrnac w rvvniktt postqporvania kwalifi kac,vjnegtr

rr r nosi 60 punkt6w

I Za oclpowiedz na egzantinie ustlt!lI kandydat otlzyllluie ocellQ w skali 2 - 5 I'tttt.1

przelicza sig na punkty:

5.0 - 50 pkt

1.5 - -+0 pkt.

1.0 - l0 pkt

i.5 - l0 pkt.

1.0 - l0 pkt

2,0 - cl pkt

3 Za oceny na swradectwie dojrzalosci kandldat uzyskuje punkty za Sredni4 ocen z J

prze dmiotow: historia, wiedza o spoleczenstw ie. jpzvk polski- jqzr-k obc-v (jqzyk

kongresowy) lvg nastqpuj4ccgo przelicznika.

\\' skali 6-cio stopnior.vcj:

6,0-- 5,76 - l0Pkt.

5.75-5,51 - 9pkt.

5.5- 5.26 - 8Pkt.

5,25-5,01 - 7Pkt.

5.0- 4.76 - 6pkt

\\' skali 4 -stopniorvej:

5,0 - 4.76 -10 pkt. 4,15- 4,01 - 4 pkt.

4,75- 4,51 - 8 pkt 1.0- i.76 - 2 pkt

4.5 1,26 - 6 Pkt i,75- 3,5 - I Pkt

W przlpadku kilku roznych occn z te!{o sanrogtr przedntiotu na s\,'iadectrie dojlzaloSci blana

jcst pod uwagQ ocena ItaJw,vzsza

studia zaoczne rnngisterskie
limit rniej sc - o0

slttdia rv ieczo lorve ntaqislerskie
linr i1 rnietsc - (r0

Konkurs iw iadcctr'l

O kole.ynoici plzrjgc dccldrrle srcdrria occn rta srri:ttlcctrlit'ntllttraltrttl z przcdtttiottt*

historia, rriodza o spoleczetistr'vie. jqzlk polski. jqzlk obcr (.iqzr k kongtesowr ;

\laLsr,rnalla liczba prrrrktorv uzlskan\ch rl rvlttikrt postgpowartia kwalilikaor.irrcuo lt)

1."15-4.51- -5pkt

1,5-4,26 -4pkt

4,25-4,01 -3pkt

4.0-3.76 -2pkt

i.75-3.5 -lpkt

ll



7,a oceny na iwiadectrvie dojrzaloSci kandydat uzyskr-rje punkty za 6redni4 ocen z 4

przedmiot(r."v: historia, r.riedza o spoleczeristr.,, ie, jgzyk polski. jgzyk obcy (jgzyk kongresowy)

\\g nastQpuj4cego przelicznika:

W skali 6-cio stoDniowei:

/in- {7K

\ /\ - \ \ |

i 1< < i\l

sn_ J7A

W skali 4- stopniorvej.

l0 pkt

9 pkt

8 pkt

7 pkt

6 pkt

;1,75-4,51- -5pkt.

4,5-4.26 -4pkt
.+,25-.+,01 - 3 pkt

4.0-:i.76 -2pkt.

i,75-,1,5 - l pkt

5.0 - 4,76 -10 pkt.

4.75-4.51 - 8pkt.

4,5-4.26 - 6pkt

4,25- 4,0 t

4,0- 3.76

1 7{_ 1 S

- 4 pkt.

- 2 pkt.

- lpkt
W przypadku kilku ro2nych ocen z tego samego przedmiotu na Swiadectwie dojrzaloSci brana

jest pod uwagg ocena najwy2sza.

SOCJOLOGIA
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 100

Egzamin ustlly obej muje nastppu j4ce zagadnien ia:

I Historia po*szechna i Polski XX w

I Wiedza o spoleczenstr.v ie.

3 Wiedza na temat podstarvorvych problemow Polski i wspolczesuego Swiata

Kandvdat nto2e otrzyrlai rnakst nrrrnr.

- za oceny z cgzantrnu r!stQpnego - 50 pkt

- za occnv na Srviadcctr.rie dojrzaloSci - l0 pkt

\laksvrnalna liczba punktorv otrzvurana rv rr,r rriku postqpowania krvalilikacr,jncuo - ()() pkt

Ocony uzlsktne na eqzanrinie lrslnynr przeliczane sE rra punktv

Li



Za odpowiedl na egzaminie ustnym kandydat otrzymuje oceng w skali 2-5, ktora przelicza srg

rra punkty rv nastgpujEcy spos(rb:

5.0 - 50 pkt

1,5 -:10 pkt.

{.0 - 30 pkt

-1.5 -- 20 pkr.

3,0 _ l0 pkr

1,0 - 0 pkt.

Egzamin uznaje sig za zdanv jesli kandvdat uzyska minimum l0 pkt z egzaminu ustnego

Punktacja za Sredni4 ocen na srviadectwie maturalnym z przedmiotow: historia, rviedza

spoleczehstwie i jgzyk obcy (eden z kongresowlch ):

W skali 6-cio stopniowej:

6.0 - 5.67 - l0 pkt.

s.66-s,34 - 9pkt

5,33-5,01 - 8pkt.

5.0-4.67 - 7pkt.

4,66.- 4,34- 6pkt.

4,31 -4.01- -5pkt.

4.o- 3,67 -4pkt
3,66-3.34 -3pkt

.1,33-3,01 -2pkt
3.0 - | pkr.

W skali 4- stopniowej:

5.O - 4.76 - t0 pkt.

1.7s-4,51 - 8pkt.

4.5-4,26 - 6pkt.

studia znoczne magisterskie
linrit rniejsc - 100

4.25- 4.01

4,0- 3.76

j,75- 3,5

-l pkt

2 pkt.

I pkt

Rozmowa kr.,, aliti kacyj na dotycz4ca jcdnego z r.vvtranych zagadniori.

I Ilistoria powszechna iPolski XX rv

I \\'iedza o spoleczeristr.r ie

.i \!icdza na lenlat podsta\,v()\! ych protrlenrtiw Polski i rvspt!lczcsncgo Srviala

Kirrrdrdal r)t()lc (rltl\ntAc rttaksitrrtrrtt:

- zA ocetl\' na swiadcctrvic dojrzaloici - l0 pkt

- za r()znlo\lQ kwalifikacy.ju4 - 50 pkt.



iVlaksymalna liczba punktorv otrzymana r.v wyniku postqpowania kwalitikacyjnego - 60 pkt

Oceny uzyskane z roznlowy klvalifikacyjnej przeliczane s4 na punkty

Za rozmorvg kwalifikacvjn4 kandydat otrzyrnuje oceng w skali 2-5, ktora przelicza sig na

punkty rv nastgpujqcy sposob.

5.0 - 50 pkt

1.5 --t0 pkt.

4.0 - _i0 pkt.

i.5 - 20 pkt

3,0 - l0 pkt.

2,0 - 0 pkt.

Egzamin uznaje sig za zdany jeili kandydat uzyska minimum l0 pkt. z rozmolvy

krvalifikacyjnej

Punktacja za Sredni4 ocen na Swiadectwie maturalnym z przedmiotow: historia, wiedza o

spoleczeristwie i jgzyk obcy (eden z kongresowych):

W skali 6-cio stopniowej.

6,0 - 5.67 - l0 pkt. 4,33 - 4,01- - 5 pkt.

5.66-5,34 - 9pkt. 4,0-3,67 -4pkt

5,33-5,0r - 8pkt. 1,66-3,34 -3pkt

5.0-4,67 - 7pkt. 3.33-3,01 -2pkt.

4.66-4,34- 6pkt. 3,0 -lpkr.

W skali 4- stopniowej.

5.0 - 4,76 - r0 pkt. 4,?5- 4,0 I - 4 pkt

4.75- 4,51 - 8 pkt. -1.0- 3.76 - 2 pkt.

.1.5 ".1.26 - 6 pkt. 3.75- ..|.-5 - I pkt.



WY DZIAL I}TA'[E]VI.ITYCZNO - FIZ}'C'ZNY
I'IZYKA
studia dzienne mngisterskie
lirnit nrieisc - 100

specjalnoSd: Iizyka i techniki komputero$e
studia dzienne licencjnckie
limit miejsc - 75

specjalnoSd: fiz.vka i techniki komputerowe
studia zaoczne licencj:rckie
linrit rnie jsc - 50
I Na I rok studiorv przrjrnolvani s4 bez rozmowy kr.valitikaclj nej, uzyskuj4c clodatko,uvo (r0

punktow kandvdaoi. ktorzy z przed miot<iw matematyka i tizvka uzyskali na Sr.,' iadectw ie

dojrzaloSci oceny co najmniej dobre (-{)

2 Pozostali kandvdaci uczestnicz4 rv rozrnowie krvalifikacyjnej obejrnuj4cej oceng.

a) poziornu w iedzy lv zakresie szkoly Sredniej z |lz.vki i matematyki,

b) zainteresorvan kandydata,

c) motyrvacji kandydata

Komisja krvalifikacyjna dokonuje oceny kandydata w skali punktowej od 0 do 60 punktow.

-i Za oceng na Sr.viadectwie dojrzaloSci z fizyki i matematyki (niezaleznie dla obu

przedmiot6r.v) kandydat uzyskuje punkty wedlug ponizszej tabeli. Jezeli na Swiadectwie jcst

rvigcej niz jedna ocena z lizyki (matematyki), to bierze sig pod uwagE najlepsz4 oceng

rvybran4 spoSrod wszystkich ocen z tizyki (matematyki).

Ocena z przedmiotu w skali 6-cio stopniowej

6.0 - 2-5 pkt.

5.0 - 20 pkt

.1,0 - 15 pkt

W skali 4 stopn iorvej:

5.0 - 25 pkt

-1.0 - l-s pkt

Za oceny na srviadectw ic dojrzaloSci kandvdat rnoze uzl skai rnak s.n-nralrr ie 50 pkt

4l)ostgporvanie k."valilikacr.jne uwa2a sig za zakoriczone pozvl.r-rvnic. .1csli kundldat ur

slLrdia stac-jonarne (r)ragisterskic lub za*odowc) Lrzl'skal klcznie (za r)ccnv na s*iatlcctriie

rlojlzaltrsci iza lozrnorvg krvalifikacljnil) eo rrainrniej li5 purrktorv. r'liltol)riast kand'"tlat na

stu(lia zaoczne uzvskal lilcznic co najmrricj -lt) prrnkto*

3,0 - s pkt

2,0 - 0 pkt.

-1.0 - 5 pkt

2.0 - 0 pkt.

t()



-5 W przypadku nie wvczerpania limit6w przyjmowane bgd4 osoby ( w kolejnodci uzyskanra

wynikorv) ktore rv roku 2001 zdaly' pozytyrvnie egzamin pisernny z rnatenratyki lub fizyki

bgd4cy egzarninen wstgpnyrn na dowoln4 w.r-zsz4 trczelnig w Polsce

uzupelniaj 4ce ztoezrre stud ia magisterskie
limit miejsc -25

I Warunkiem konieczny-m jest posiadanie dyplomu ukonczenia studiorv zarvodowych z

fizyki.

Bez postppowania kwalifikacyj nego br;d4 przljmowane osoby, ktore na dyplomie

ukoriczenia rvyzszych studior.v zarvodorvych z fizyki posiadaj4 oceng bardzo dobrq lub

maj4 Sredni4 ocen ze studi6w zarvodorvych nie nizsz7 niz 4,0.

Pozostali kandydaci uczestnicz4 w rozmolvie klvalitikacyjnej. obejmuj4cej oceng:

a) poziomu wiedzy z zakresu fizyki i matematyki,

b) zainteresowan kandydata,

c) motywacji kandydata.

Komisja dokonuje oceny kandydata w skali punktowej od 0 do 60 punkt6w za rozmowc

kwalifikacyjn4. Postgpowanie kwalifikacyjne uwaZa sig za zakoirczone pozytywnie, je6lr

kandydat uzyskal co najmniej 25 punktow za rozmowQ krvalifikacyjn4.

1

IlTATEMATYKA
studia dzienne
specjalnosd: matematyka - studia magisterskie
limit miejsc - 30

specjalno5d: matematyka o96lna lub nauczycielska - studia licencjackie
lirnit - 30

specjalno66: matematyka finansowa - studia licencjackie
lirnit rniejsc - 30

specjalnoS6: matematyka z metodami inforrnatycznymi - strrdia licencjackie
lirnit nriejsc - -30

studia zaoczne
specjalno56: mltenlatykn - studia mrgisterskie
lirnit micjsc - 20

specjalnoSd: rnatemittykn og6lna lub rrauczrciclskR- studia licentjachie
linrrt rn iejsc - 30

t7



specjitlnoSf : matematyka linitttsorva - sttrtlia licencjnckie
Iimit rniclsc l0

specjulnoSd: rn:rt(nr:rt\kr z nretodami irtlb rma tvcznv nt i studia licencjrtckit'
Iiurit nriclsc - 20

Kanclr daci Lrbiegaj4cr sig cl przljqcie na kicrunek Inatcrnat\ ka zda.j4 egzamin z lllatelttat\ ki

[]qzarrrin rla charaktcr pisenrnv i sklada sig z dritich czqici odbvr.vajilcl ch siq * cl*irch

kolcjnvch durach W picr\\sz!nr dniu kandrdaci olrzrrrujq do ruzrli4zania 5 zadari - zas rr

dnrginr dniu l0

tigzanrin ocenianv jest rv skali punktowej od 0 do l0 punktor'r za zadanie w pict wsze czgsci

i od 0 do 5 punktorv za zadanie 
"v 

drugicj czplci

\laksvrnalna urozliua clo uzyskania liczba punktirrv jcst ro\\na.

za I czgsc egzamlnu

za ll ezgic egzaminu

l4cznic

l:gzarnin zostaje uznany za zdany. jeSli

5 x l0 pkt . 50 punktolv

l0 r 5pkt 5n punklo\\

l0U punktow

kandydat uz) ska co najmniej 25 punktorv.

\\'ydzialorva Konrisja Rekrutac\jna sporz4dza. oddziclnie dla studi6w dziennych i studiorv

zaocznych zbiorcze listy rankingorve kandydatow. ktorzy zdali egzamin \vstQpn-v O mie'isctr

na kazdcl z list docrdujc liczba uzlskanyclt punktolr, na cgzaminie wstQpnvln \\'prztpadkLr.

gdv pe',lni kandl'daci uzvskali taka sant4 liczbg ptrnktor.r, o iclt rtticjscu na zbiorczei lisciu

lankingorlcj decvdujc w pierrvszej koicjnoSci ocena korlcol,ua z nratcnratvki rta illiadcct*ie

rrkoriczcrla szko.lv srcdniej i* dlLrgiej kolc'jnosci occna z nralclnatlki Lrzlskana na egzilttlltrc

lrittrlraln\ r'll

\\ oparcitr o kole'jrrosc na zbrorczc'j liscic rarrkingttrrcj dla okrcslorleso ll\l)u slttdii)\\

Iret'elcne ic kantlrtlatow i lirnitv rnicjsc \\tdzialola lionrisja lckrLrtacrjna spouild/iI lil'l\

lankrnuolc na pr'r szczcgir In c- rodzr.je stuciion. z rr*zglgrlnicnicrrr spcc.jalnosci \\ prrvl)a(lku

strrdiorr zrnodorrrch O pr/\lgciu rta slttdia dec\dLrlc znalczicrtic siq na jctlnc'i z list

rarrkirrgorlrch przlpotzildkorlilrlvch r()dra.i()ltt stLrdiotl Itttr spccjall)osciorll



W przypadku, gdy na jednej z list rankingorlych. dla okreslonego trybu studiorv, liczba osob

jest rnniejsza od 15, Komisia Reknrtacljna moze podj4c decyzjg o nieuruchaurian iu

odpowiadaj4cej tej li(cie rodzaju studiow Iub odporviadajqcej specjalnoSci rv obrgbie tego

salneco tnbu studiorv.

Kazdy z kandydatow jest zobor"i4zany

dokumentow rekrutacvjnych dodatkor.vego

WKR,

za I czgic egzaurinrr

za Il czqsc cqzanr inu

lqcznre.

u l pelnic. przed egzaminem, do r.r1'magany ch

tbrnrularza deklaracljnego opracorvanego przez

5 x 12 pkt = ()(l punkto$

15 r -.i pkt . -1.5 pLrrrktor.v

ruzupelniaj4ce studia magisterskie dzienne

limit miejsc - -30

uzupelniajAce studia nragisterskie zaoczne
limit miejsc - 20

I O przyjgcie na uzupelniaj4ce studia magisterskie mog4 ubiegac sig wylqcznie absolwenci

wy2szych studiow zawodowych, posiadajEcy dyplom licencjata z matematyki.

Egzamin ustny sprawdzaj4cy merytoryczne przygotowania kandydata do podjgcia nauki

na uzupelniaj4cych studia magisterskich

INFORPIATYKA
studia dzienne licencjackie
limit miejsc - 60

Kandydaci ubiegaj4cy sip o przyjgcie na kierunek intbrrnatyka zdaj4 egzamin z matematyki.

Egzamin ma charakter pisemny i sklada sig z czgici odb.vrvaj4cych sig w dwoch kolejnych

dniach. W pierwszym dniu kand-vdaci otrzymujq do rozlvi4zania 5 zada6, zaS w dnrgim dniu

l5 pvtan o charakterze tcstowvnl

lVvniki egzarninu podawane s4 r.v punktach, po l2 punktirrv z,a zad.anie rv I czqSci i .i punktl'

za poprawn4 odpowir:dl na py-tanie rv ll czgici.

\lakslnralna nrozliua do uzvskania liczba punktorv:

l9

|05 punktrir.r'



stu(lia z:roczne licencj ac kie
linrit nricjsc - J8

Kandvdaci ubiegaj4cy sip o przljgcio na kierunek infbrmatvka zdaj4 egzamin z malcnlat\ki

[gzamin ma charakter pisclnny i sklada sig z dwoch czpSci. rv picrwszej clnru kandydaci

otrzvmaj4 do rozrvi4zarria 4 zadania. w dlLr-uiej dniu l0 pltan o charakterze testo\\vnt.

\\''"niki egzarrinu podawane s4 r.v punktach. po l2 punktdrv za zadanie r.l. I czgsci i -i punktl.

za p\tanie rv ll czgSci

\laksl ntalna mozliwa do uzl skania liczba

Egzanrin zostaje uznany za zdany, jeSli kandy"dat uzvska co najnrniej 25 pkt

\!'r'dzialowa Komisja Rekrutacljna zasfizega sobie prawo by po zakoriczonym egzaminie

pisemnym obniz.vi limity punktow, o ktorlch mowa w kryterium przyjgc

za I czpta cgzarrinu

za ll czpSc egzaminu

l4cznie:

\!.}'DZIAL PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
PEDl\GOGIKA
studia dzienne magisterskie
linrit rniejsc 200

Elernenty rekrutacji:

I Srviadectrvo dojrzaloSci

jpolski

h isto ria

j obcl (najlepsza ocena)

biologia (z braku biologii - chetnia,

z braku biologii i chenrii flzvka.

l, przvpadku []raku \\ vnl ien i()nvc lt

pr-zetirrritrttirr geoglllia.)

I l{ozrttorv a k l a Iifi k.rcl.jrra

Orlolcrn

l)rzl skali stopni:

odpow icdnio punktv

prr n ktt-l lv

-lx 12 pkt ..48 punktorv

l0 x 3 pkt. :30 punkt<.rrv

78 punktor.v

(0-40)

(0- t6)

(0-8)

(0-8)

(0 n)

(o-(,())

(0- t00)

i+50
l-+()ll

t0



l6 -jgzyk polski

Przy skali stopni

odporviednio punkty

Przy dr,, och ocenach rra

zaliczany ocenQ wyzsz4

Jako konieczne minimum na studiach dziennych - -10 pkt (na 100), aby mozna bylo uznai, i2

kandydat zdal egzamin wstgpny z rvynikiem pozyty\.vnym.

Kandydaci na studia dzienne bpdq przyjmowani rvedlug najwy2szej liczby punktow

Lrzyskanych ogolem. az do wlczerpania limrtu przlpc .

studia zaoczne z rozszerzonym programem
limit miejsc 150

Nabor na podstawie kolejnorici zgloszen do lvyczerpania limitu miejsc

studin wieczorowe
limit miejsc- 150

Nabor na podstawie kolejnodci zgloszeh do rvyczerpania limitu miejsc

studia zaoczne magisterskie dla Polakriw z Bialorusi
limit miejsc - 50
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L Praca pisemna

2 Rozmowa krvalifikacyjna

2 8 16 -j9z1k polski

Swiadectr'vie dojrzaloSci - roczna iz egzaminu rnaturalnego -

40 pkt.

30 pkt.

studia eksternistyczne uzupelniaj4ce
bez limitu

Nabor na studia c'ksternistyczne uzupelniaj4ce zostanie przcprolvadzonv sposrod

absohventow wszechnicy Nlazurskiej w olecku, Kolegium Rervalidacji i Resocjalizacji rv

Biall mstoku. wyzszej Szkoly Biznesu w ostrowcu Sir. igtok rzysk inr (zqodlic z zar,,ar.t1 11i

tunror.vanri) i innych uczelni nadaj4cvch tylul Iiccr)0iata

llez eqzantinu przvintorvane b9d4 osoby. ktirrc uzrskalv podczas studigr.r licencjackich- -1.0 i

\\ vzel

ll



Pozostallch kandydatow oborvi4zuje rozmolva kwalifikacl jna

Oceny z rozrno!\) kr.ralifikacvjnej punktorvane s4 nastgpujqco.

Ocena punkty
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studifl dzienne magisterskie
limit miejsc - 220
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I Kandydat podlega postgpowaniu kr.,, alitikacyjnemu wedlug zasad nizej ustalonych.

Kandydat moze otrzymai maksimum:

a) za rvyniki egzaminu wstgpnego - 30 punktow

b) za oceny na 6wiadectwie dojrzalo(ci - l0 punktow

Nlaksymalna liczba punkt6r.v ot.oymana w ',vyniku post9po\.vania krvalifikacyj nego

rvvnosi 40.

Egzamin wstgpny obejmuje. egzamin ustny z historii wraz z zagadnieniami dotycz4cymi

wspolczesnych probleurow spoleczno-ptllitycznych

Przy ustalaniu liczby punktow z historii wraz z zagadnieniami dotycz4cymi

wspolczesnych problemow spoleczno - polityczn.v-ch kandydat otrzymuje odpor.liedni4

liczbg punktou *.g nastgpuj4cego /esta$ienia

5,0 - 30 pkt

-1,5 - 25 pkt.

4,0 - 20 pkt

-t,-s - l5 pkr

i.0 - lO pkt

Occna nicdostatcczna cli rninu je z pOstgptlN ania k\\ali iikacy jl|cgo

Za occny na s*iadectwic d.jrzalosci ka.dy'dat uzrskuje punkty za sretlni4 ocen z 5

Przcdrniotti*: histttria. rliedza o spoleczcristrr ie. geosratia. .j9zrk polski. .jgzrk obcr

\\skazan\ plzcz kandVdata rv, q nastgpuiilccg() zcstii\!ic ial

\\' skali 6-cio st0pnio\\e.i:

L?



6.0 5,76

5.75 5.51

S ( - < ,/.

\ 15 { |ll

5.0 .1.70

W skali .l- stopnror,' ej:

5.0 -.1.76

4,75- .1.51

4,5 4.26

l0 pkt

9 pkt

8 pkt

7 pkt

o pKt.

- l0 pkt

- 8 pkt.

- 6 pkt.

4.25- :+.0 |

1.0- 3.76

j.75- 3.5

.+ pkt

2 pkt

I pkt

4.75-4.51- -5pkt

4.5-4.26 -4pkt
-1.25-4.01 -3 pkt

.+,0 3,76 -2pkt
1.75-.i.5 - I pkt

w przypadku kilku ocen z tego samego przcdmiotu na riwiadectwie dojrzalo$ci brana jesr poo

urvagg ocena najwy2sza

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc - 500

Nabor na podstawie kolejnoSci zgloszeh do wyczerpania limitu rekrutacljnego

studia eksternistyczne
limit miejsc - 50

Nabor na studia odbvwa sig na pocz4tku kazdego semestru

,\DNIINISI'RACJA
studia zaoczne 2-letnie ntagisterskie uzupeltliaj4ce
lirrit miejsc - .i00

I Nabor na podstawie kolejnosci zgloszefi dla absohventow .czelni lecencjackich o profilu
administraclnym, prar.vniczl nt lub prau no-ekononriczny nr.

I Dopuszcza sig mo2li$oic studiowania absoh.lentorv irrnlch szkol (uczelni) licencjackich o

ztrlizonvnr profilu rrp ekonomicznyrn. po przepro*adzeniu r.ozmor.vy kr.valifl kacv i,ei

P rzcw od n icz4cy
Senatu [in irvcrqytetu rv l]ialvmstoliu
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