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Uchwala nr 152

Senatu Un irversytetu w Biatymstoku

z dnia 2l listopada200l r.
rv sprarvie zasad i trybu przyjgd.oraz zakresu egzaminriw wst€pnych na I rok stu.liriw

rv Unirversytecie w Biahmstoku
na rok akademicki 20ti2l2003

Na podstawie an. I -l I [, sraw1, z dnia 12 wrzesnia I 990r. o szkolnictwie r,,u vzszl n.r

iDz.U. nr g-i poz.J85 z po2niejszyni zmianami) uchrvala sig co nastepuje:

I. CzgSd 096lna

L PrzliEcie kandydaton nr pier.rrszl ,ol 'rtraio* 
ncsrqpuJe na podsrawre rrynikow

postqpo*ania kwalilikacyj nego. kt6rego zasadniczymi elementami mog4 byi: egzamin
wstQpny. rozmowa kwarifikacyjna, konkurs swiadectlv oraz krvalitikacja kandydata na
podstawie zlolony ch dokumentorv.

Dopuszcza sig nastEpuja.ce rr lrianty postqpowania krvalitlkacl.j neso :

- egzamin wstQpny,

- egzamin lvstgpny i konkurs S,,viadectrv.

- rozmowakwalifikacyjna,

- rozmowa kwalifikacyjna i konkurs jwiadectw,

- nab6r na podstawie zlozenia w-.;maganych dokumentow i konkurs iwiadectw.
- konkurs Swiadectw.

2 PostEpowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowv. oceny uzyskane w wyniku
postgpowania kwalifikacyjnego i wystawione na S,uviadectwie dojrzaloSci mogq byc
przeliczane na punhty.

l. Jesli postqpowanie kwalifikacyjne przewiduje testy zinregrowane, to s4 one oceniane
punktowo bez przelicza a na oceny. O przyjEciu decyduje suma punkt6w. Tg samrl
procedurg stosuje sig w przypadku egzaminu pisemnego r ustnego ocenianego
punktotvo.

.1. Pisemny egzamin wstqpny jesr anonimowy. prace pisemn4 oceniajE niezale2nie dwa1
egzaminarorzy, specjarisci z danego przedmiotu. \y razie niezgodnosci opinii
egzaminato16w ostatecznE oceng ustala przewodnicz4cy komisji.

5 Jesli post€powanie kwalitikacyjne prze,,viduje egzamin wstqpny i konkurs swiadectrv.
to ',',ynik egzaminu wstQpnego oraz ocena za swiadectwo dojrzalosci przeliczane si1 na
punktv.
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l.

Na studiach dwustopniowych rekrutacja odbywa siq na zasadach o96lnych okreslonych

w niniejszej uchwale

JeZeliliczbakandydat6wbEdziemniejszaodlimituprzyjqinadanykierunekstudi6w,

rezygnuje siE z kyteriorv kwalilikacyj nych przyjmujqc na studia wszystkich

kandydat6',v. ktorzy zlozyli dokumenty'

\l

Uczelnianq Komisj E Rekrutac,vj n4 powo Iuj e Rektor'

Przewodniczqcym Uczelnranej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor ds Dydaktyczn'vch

iStudenckich.

DoskladuUczelnianejKomisjiRekutac'ljnejRektorpoll,oiujeprzedstarviciela

Samorzqdu Strtdencktego'

2. PostEporvanie kwalifikacyjne przeprorvadzaj4 Komisje Wydzialowe powolane przez

DziekanaWydzialu.Przewodnicz4cymWydzialowejKomisjiRekrutacyjnejjest

Dziekan lub rnny nauczyctel akademicki wyznaczony przez Dziekana

3. W pracach Wydziaiowych Komrsji Rekrutacyjnych bior4 udziat przedstawiciele

student6w. lch liczbq oke(la Rada Wydzialu na rvniosek organu Samorz4du

Studenckiego.

4. W sklad Komisji Wydzialowych, '"v charakterze obserwatora' mog4 wcnoozrc

nauczyciele szk6l irednrch delegowani przez Kuratore Oswiaty Decyzjq w tej sprawie

podejmuje Rada WYdzialu

5. Do zatlair Uczelnianej Komisji Rekltitacyjnei nateZy w szczegolnosci:

a) koordynacja i nadz6r nad pracq Komisji Wydzialowych'

b) przyjmowanie intbrmacji i protokolow Wydzialowrych Komisji Rekrutacyjnych z

wynik6w i przebiegu postqpowania kwalifikacyjnego na poszcze96lnych

kierunkach i sPecjalnodciach'

c) rozpatrywanie odu'olair od decyzji Komisji Wydzialowych

6. Do zadan Wydzialowej Komisji Rekrutac'vjnej naleZy w szczegolno:ici:

a) zatwierdzanie testow i tematow pisernnych (w_vboru dokonuje prze*odniczqcy

WKR) oraz nadzor nad ich organizacyjnym przygotowanrem'

b) korrtrolakompletnosci dokument'iwkandydatow'

c) zawiadomienie kandydat6w o terminie postQpowania kwalitikacyj nego'

d) przeprowadzenie postqpowanie k'"valitikacyjnego'

e) podawante do rviadomoSci wyniku egzaminu bez zwloki'

t) przyjmowanie kandydatow na sltrdia w ramach limttu'

o,



indywidr-ralne. pisemne por.viadomienie kandydatorv o przyjgciu lub nie przyjqciu
na stLlola,

opiniowanre odwolai do lJczelnianej Komisji Rekrutacylne1.

rwda"vanie zaswiadczeri o ''v-v-nikach posrEpowania. rr krti*.ch nalezl- ka2dorazowo

zamieszczac pelna. informacle zaw ieraja.cq ."wniki wszystkrch elementtiw

postepowania k',v alifi k ac yj n e go :

- w przypadku egzaminLr wstQpnego - podanie lvszl.stkich przedmiot6rv i

uzyskanych rvynik6w (stopnie. punkty).

- rv przypadku rozmowJ krr, alitrkac yj nej _ podanie rr,1.nikor,.

- w przypadku poslugi',vania sie punktacj4 - podanie rrr.nikrir.r.kwalitikuyacl.ch do
przlJ gc rx.

j) odsylanie dokument6w kandy datom przyjqtym na studia.

l Zestau-v zagadnierl, wykaz literatury do egzaminu Llsrnego lub rozmowy
kr'valili kacy.ynej s4iawne -,croslepniane kandydatom na warunkach okresronych przez

Dziekana, nie po2niej oi, na 3 miesia.ce przed termrnem rozpoczgcra egzamlnolv
!r s te p n_u-c h.

h)

L)

a
nle

t.

)

t.

l.

) Tematy prac pisemnych oraz testy przygoto\wj+ z uwzglEdnieniem zasad

osoby w)znaczone pnez Przewodnicz4cych Komisji Wydzialowych ,

Prace egzaminacyjne nie mogE by,i udostEpniane osobom spoza

egzaminacyj nej,

\4
Komisje Wydzialowe na podsrarvie posiadanych informacji o kandydatach, podejm4
starania zapewniaiqce kand;rdatom niepelnosprawnym niezbgdne warunki uczestnictwa
r.v postEpolr'aniu kwalifi kacyjnym.

Szczegtilowe zasady uczestnictwa kandydar6w niepelnospra,,vnych w postEpowaniu

kwaliiikacyjnym na studia w Unirversytecie rv Brarymstoku okreila Dziekan wydzialu
rv momencie zro,enia dokument6w przez kandydata lecz nie pozniej niz na 14 dni
przed data rozpoczgcia egzaminu wstgDnero.

s;
Bez egzaminu wstqpnego bgdq przljmorvani na studia kandrdacr posladaJqcy matury
miqdzynarodo*c. jesli uzyskali na'arurze co najmniej 37 pkt na.r5 rnoziiwych do
uzyskania i rvybrane przez nich przedmioty maturarne s4 zgodne z protilem str-rdi6w.

tajnoSci.

komisj i

?
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posiadacze matur zagranicznych majqcy obywatelstwo polskie s4 przyjmowani na

studia rvedlr'rg zasad obowi4zujEcych kandydat6w posiadajqcych matury polskie

Osoby. kt6re uzyskaty Srviadectwo ukonczenia szkoly Sredniej za granic4 bqdq

dopuszczane do postqporvania kwalitikacYj nego jezeli przedlo2q nostrytikacjE

srviadectwa dojrzalo(ci lub jezeli Srviadectwo to za'uviera stwierdzenie, i2 dana osoba

maprawoubieganiasiqostudiawyzszewkrajuwysta'uvieniategoSwiadectwaalbotez

jeSli do Swiadectwa jest dol4czone zaSwiadczenie rvystar'vione przez polski konsulat'

szkofE lub wladze szkolne wlaScirvego kraju potrvierdzajqce uprawnienie do ubiegania

siq o srudia wlzsze w kraiu rvvsr vicnia s\\iadectwx. S$ie.lectwo takic moZe zosrai

ro,,vniez potwier dzone przez odpowiednie Kuratorium Oswiaty wlaiciwe dla miejsca

zamieszkania kandydata'"v Polsce'

Zasady przeliczania ocen ze Srviadectwa dojrzalo(ci dotycza' zar6wno matur polskich'

jak izagranicznYch. 
$6

Od kandydat6w na I rok studiriw wymrgane s4 nastqpujqce dokumenty:

tbrmularz wypelniony rvedlug okreSlonego wzoru zarvieraj4cy' m in' podanie i

ZJ-'clorYs.

(wiadectwo dojrzaloSci '"v oryginale, odpis wydany przez szkolE lub na czas

egzamin6w odpis potwierdzony notarialnie' W przypadku odpisow potwierdzonych

notarialnie istnieje obowi4zek dostarczenia oryginalu w terminie 7 dni od daty

ogloszenia listy PrzYJQc,

dow6d uiszczenia oplaty wnoszonej przez kandydata ubiegaj4cego sig o przy;qcte na

studia,

orzeczenielekarskie'st}Vierdzaj4cebrakprzecirwvskazaridostudiownaobranej

specjalnoSci,

-l tbtografi e legitYmacYlne.

rvlpis z dowodu osobistego'

oryginal dyplomu ukonczenia studi6w zawodowych rv przypadku kandydat6w na

uzupelniaj 4ce studia magisterskie'

Wysoko6i oplaty pobieranej od kandydatorv ubiegaj4cych siq o przyjqcie na str'tdia

zostanieustalonaprzezRektorapookreileniuprzez|vlinistraEdukacjiNarodowe.;t

Sportu g6mej granicy oplat i podana do wiadomoSci w terminie po2niejszym W

uzasadnionych przypadkach Dziekanowi przysluguje prawo zwolnienia kandydata z

obowi4zku uiszczenia tej oPiatY

l.

b)

fl

')

d)

o
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Terminy skladania dokurnentorv i rozpoczqcia rekrutacji r.v Uni,,versvtecie ustala Rektor na

rvniosek Dziekan6rv.

s8
l. Niesta'"vienie siq kandydata na egzamin lub jcgo czqli. w terminie podanym do

rviadomoSci publicznej. climinLrle go z dalszego udzialu rv postEporvaniu

krvalitikacyj nym. Kandl,dat. kriiry z waZn1cl.r przycz;-n nie mrigl starvii siQ rv

\\n znaczonvm dniu na eszanrin ustny. moze. za zeodq Przewodnicz4cego rvlascirvc.l

Komisji, przystqpic do egzaminu w innl-m dniu egzaminorv ustn-v-ch

2 Z przebiegu posrEpowania krvaiitikacyj nego ka2dego kandydata sporza.dza srg

protok6l. ktorego druk stano\\i inregralnqczqSi tbrmularza dle kandydara na studia. w
protokole wpisule sie punkty 

"ocenv 
I uzysklne z kazdego etapu egzaminu. rozmo\\y

kx alifikacyjnej, konkursu swiadectrv oraz punkty locenyl przyznane kandydaro*,i za

udzial w olimpiadzie. JeSli laureat lub finalista prz,rjEty jest bez egzaminu lvsrqpnego

lest ro jednoznaczne z wystawieniem ocenv bardzo dobrej lub uz-vskaniem

maksymalnej ltczby punktorv Protok6l po,,linien byi podpisany peez

PrzewodniczEcego i rvszystk;cli czlonkow Komisji. \\'szvstkie skeslenia izmianv
dokonyrvane w protokole porvinnv byi uzasadnione i ponvierdzone podpisem

Przervodnicz4cego Komisj i.

i. Po ukoriczeniu postEporvania kwalitikacyjnego Komisja wy-dzialowa sporz4dza listE

kand.,'datow w kolejnoScr uzyskanych wynik6w i podejmuje decyzjq o przyjgciu.

Wldzialowq listE przyjgi podpisuje Dziekan.

Wydziaiowa Komisja Rekrutac,vjna podaje do ,"viadomoSci kandydatom decyzjg o

przyjgciu poprzez wywieszenie list.

:1. Kandydatom, kt6rzy w,,ryniku postEpowania kwalillkac yj nego nie zostali przyiEci na

studia. przysluguje prarvo odrvoiania do Uczelnianej Komis.li Rekrutacyjnej ,"v terminie

l4 dni od datv otrzymania decyzji o odmowie przy.jgcia. Ostateczn4 clecy.zjg o

przyiEciu na studia podejmqe Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rek.rtacyjnej.

5. Decyzje o zwiEkszeniu limrtu przyiqc oraz przeprowadzeniu dodatko,"vej rekrutacJr

Podejmuje Rektor na rvniosek wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. okreslaiqc

jednoczeSnie termin przeprowadzenia postEporvania kwai i fikacyj nego.
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II. Czg56 szczeg6lowa

Zasady naboru kandydat6w na I rok studi6w w rokrt

J"o.i"i.u m 200212003 w Uniwersytecie w Bialymstoku

WYDZIAL BIOLOGICZNO-CHENIICZNY

BIOLOGIA
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 70

Podstawq przyjEcia na studia jest konkurs Swiadectrv

O przyjEciu na I rok studiow decl-,duje pozycja na liScie sporza'dzonej na podstawie

sumy najrvy2szych ocen ze Swiadectrva maturalnego z nastEpujqcych przedmiot6w (

po jednej ocenie z ka2dego przedmiotu): biologia' chemia' tizlka' geogratia'

matemat-v-ka, jqzyk obcy W przypadku kand'vdat6w' ktorzy uzyskali tQ sam4 sumE

ocen. o kolejnoSci na li5cie dec'vdrje wvzsza ocena kolejno z biologii' chemii' fizyki'

geogratii. matematyki i jqzyka obcego'

3. W przypadku braku na Swiadectwie dojrzaloSci

mo2e uzyska6 w wyniku przeprowadzone;

przedmiotu.

CHEMIA
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 80

o.

I

)
Podstaw4 przyjqcia na studia jest konkurs Swiadectw'

O przyjEciu na I rok studi6w decyduje pozycja na liScie sporzqdzonej

sumy najrvy2szych ocen ze Swiadectwa maturalnego z nastEpujqcych

po jednej ocenie z ka2dego przedmiotu): chemia' tizyka' matematyka'

obcy, W przypadku kandydat6w, kt6rzy uzyskali tq sam4 sumQ ocen'

IiScie decyduje wyzsza oceoa kolejno z chemii' fizyki' matematyki'

obcego.

W przyPadku braku

moze uzYskac w

przedmiotu.

oceny z biologii, ocenQ tQ kandYdat

rozmowy kwalifikacYjnej z tego

na podstawie

przedmiot6w (

biologia, jEzYk

o kolejnoSci na

biologii. jqzYka

3. na Swiadectwie dojrzaloSci oceny z chemii' ocenE tq kandydat

wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalitikacyjnej z tego
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OCHRONA SRODOWISKA
specjalnoSd: chemia Srodorvis ka
rvyisze studia zawodowe - dzienne
limit miejsc - l0

_).

Podstarva- przlpcia na studia jest konkurs Srviadectll,

O prz.vjqcru na I rok studi6w decydLrje pozycja na liScie sporzitdzonej na podstarvie

sumy najwyzszych ocen ze Swiadectwa maturalnego z nastEpulaclch przedmiotorv ( po

jednej ocenie z ka2dego przedmiotr.r): chemia, biologia. fizyka. geografia. marematyka,

W przypadku kandydat6rv, kt6rzy uzlskali tq samq sumQ ocen. o kolejnoSci na liScie

decyduje wvzsza ocena kolejno z chemii. biologii tizyki. geografii. matematyki.

W przypadku braku na iwiadectrvie dojrzaloSci oceny z chemii lub (i) biolosii oceng

rg kandydat moZe uz.vskai w wyniku przeprowadzonej rozmo',v) kwalit'ikacvj nej z tych

przedmiotow.

BIOLOGI.{ - magisterskie studia uzupelniaj4ce - dzienne

CHEiVIIA - magisterskie studia uzupelniajqce - dzienne

bez limitu

l. Studia uzupelniaj4ce pneznaczone s4dla absolwentow i-letnich srudi6rv licencjackich

kierunku ochrona Srodowiska prorvadzonych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

Uniwersytetu w Bialymstoku.

2. Warunkiem pnyjecia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata z ocenEco najmniej

dobr4 oraz dredniej arytmetycznej ocen ze studiow nie mniejszej ni2 3.5. Do Sredniej

arytmetycznej wliczane sq oceny z egzamin6w i zaliczen z przedmiorow nie

koricz4cych sig egzaminem, z uwzglqdnieniem ocen niedostatecznyc h uzyskanych w

ci4gu calego okresu studi6w licencjackich.

WYDZIAL EKONONIICZNY

EKONONIIA
studia dzienne magisterskie
timit miejsc - 150

Postgpowanie rekrutacyjne obejmuje sprawdzian testowy z matematyki i elementow

u iedzy o Swiecie 
"vsp6lczesnym.

Nlaksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania z testu - 20.

o



studia zaoczne mlgisterskie
limit miejsc - 150

PrzyjEcie na podstawie zlo2enia rwmaganych dokument6rv

Konkurs Swiadectw- Srednia ocen z matury oraz z ostatecznlch ocen z nastEpujqcych

przedmiot6rv ivystEpujqcych ua Suiadectrvie dojrzaloSci: jqzr k obcv rnatematyka' jEzyk

polski. historia. geogratia. rviedza o spoleczenstwle

magisterskie studia uzupelniaj4ce

limit miejsc - 90

PrzyjEcie na podstawie zlozenia "vymaganych 
dokument6w Kryterium kwalitikacji

stanowi srednia dw6ch ocen: oceny na dyplomie licencjata. Sredniej ocen ze sttrdi6w

licencjackich (studia ekonomiczne)

WYDZIAL FILOLOGICZNY

FILOLOGTA POLSKA
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 100

W przypadku uzyskania identycznel

kandydat6w decYduje Srednia ocen

egzaminu maturalnego'

4,5
4,0
i.\

3'0
2.0

1. Egzamin ustnY

- historia literatury polskiej, Iiteratura lvspolczesna

- nauka o jqz,vku

r.r edlu g zamieszczonej niZej

4\

4,0
{\

liczby punktow ze sprarvdzianu o kolejnoSci

na Swiadectwie ukonczenia szkoly Sredniej iz

Egzamin wstQPnY obejmu;e:

L Egzamin pisemny z jpzykapolskiego - interpretacja utworu literackiego - (0-10 pkt')

5,0 - l0 Pkt'
- 8 pkt.
- 7 pkt.
- 6 pkt.
- 5 pkt.
- 0 pkt.

- (0-9 pkt.)

- (0-9 pkt.)

ounktacii (niezale2nie dla obu przedmiotow):

- 9 pkt.
- 7 pkt.
- 6 pkt.
- 5 pkt.



3,0
2,0

- 4 nlrr

- 0 pkt.
Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania z obu czEsci egzaminu _ 29.

Egzamin uwaZa siE za zdany. je5li kandydat oftzyma co najmniej dwie oceny pozytywne z

egzamlnu rvstQpnego.

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc - 100

Prz.rjgcie na podstawie zlozenia wymaganych dokumentorv. Konkurs swiadectw: jrednia

ze wszystklch ocen wystgpujqc.vch na Swiadectwie dojrzaloSci.

magisterskie studia uzupelniaj4ce
bez limitu

Przyjecie na podstawie zlo2enia wlmaganych dokument6w.

FILOLOGIA
studia dzienne magisterskie
specjalnoSd: rusycystyka
limit miejsc - 80

Rozmowa kwalifikacyjna ze znajomodci jgzyka rosyjskiego i angielskiego oraz konkurs
Swiadectw.

Za od'powied2 podczas rozmowy krvalifikacyjnej kandydat otrzymuje ocenQ w skali 2 - 5

przeliczanq na punkty:

5,0
d\
40
't5
3,0
2,0

- 12 pkt.
- 9 pkt.
- 7 pkt.

- 4 pkt.
- 0 pkt.

Punktacja za oceny na Swiadectrvie dojrzaiodci:

jqzykpolski -0-2pkt.
jgzyk rosyjski (bialoruski) - 0 - 2 pkr.

jgzyk angielski. niemiecki,tiancuski,

lacina -0-2 pkt,-( punktowany jest jeden z

rvymienionych)



Przy dw6ch ocenach na Swiadectrvie dojrzaloSci - roczna i z egzaminu matr-lralnego -

bierze siE oceng wyzsz4.

W programach studi6w specjalnoSci rusycystyka przewidziana jest mozliwoSi

rozszerzonego nauczania jEzyka angielskiego lub niemieckiego

Nlinimalna liczba punktow' przy kt6rych egzamin rv tbrmie rozmo\'ly kwalilikacyjnel

uznaje siE za zdanY , wYnosi -l

specjalnoS6: bialorutenistYka
limit miejsc - 30

Rozmowa kwali frkacyjna ze znajomosci jEzyka bialoruskiego (rosyjskiego lub gramatyki

jEzyka polskiego).

Za odpowied2 podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje oceng w skali 2 - 5

przeliczan4 na PunktY:

Punktowane sq tYlko ocenY:

W skali 6-stoPniorvej:

6,0 -2 Pkt.

5,0 -1 Pkt.

5,0
4S
4.0
3.5
3,0
2,0

Punktowane s4 tYlko ocenY:

W skali 6-stoPniowej:

6,0 -2 Pkt.

5,0 - I Pkt.

w skali 4- stopniowe.l

5.0 -2 pkt.

+.0 -l Pkt.

(l'

- 12 pkt.
- 9 pkt.
- 7 pkt.
- 5 pkt.
- 4 pkt.
- 0 pkt.

o.,
Punktacja za oceny na Swiadectwie dojrzaloSci:

jqzYk Polski

jqzYk rosYjski (bialoruski)

jEzyk angielski, niemiecki,francuski,

lacina

-0-2pkt.
-0-2pkt.

- 0 - 2 pkt.-( punktowany lest Jeden z

wrymienionYch)

wskali 4 - stopniowej

5,0

.l 0

-2 pkt.

- I pkt.

t0



Przy dw6ch ocenach na swiadectrvie dojrzalosci - roczna i z egzaminu maturalnego _

bierze siE ocenQ wyzszq.

w programach studi6w specjalnosci bialomtenistyka przer.vidziana jest mozliwosi
rozszerzonego nauczania jEzyka angielskiego lub niemieckiego.

vlinimalna liczba punkt6w. przy ktorych egzamin,"v formie rozmowy kwalitikacyjnej
uznaje siE za zdany, ivvnosi .1.

studia zaoczne magisterskie
specjalnoSd: rusycystyka
limit miejsc - 50

Rozmowa kwalifikacyjna ze znajomoSci jgzyka rosyjskiego.

za odpowied2 podczas rozmow;- kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje ocen9 w skali 2 - 5

przeliczan4 na punkty:

5,0
.l 5

+.0
ii
j,0
2,0

Punktorvane sq tylko oceny:

W skali 6-stopniowej:

6.0 -2 pkt.

5.0 -l pkt.

wskali 4 - stopniowej

- 12 pkt.
- 9 pkt.
- 7 pkt.
- r Pl\t.
- 4 pkt.
- 0 pkt.

Punktacja za oceny na iwiadectwie doirzaloSci:

jEzykpolski -0-2pkt.
jgzyk rosyjski (bialoruski) - 0 - 2 pkt.

jqzyk angielski, niemiecki,francuski,

lacina - 0 - 2 pkt.-( punktowany jestjeden z

wymienionych)

4,0

-2 pkt.

-l pkt.

Przy dw6ch ocenach na swiadectrvie dojrzalosci - roczna i z egzaminu maturalneqo -

bierze siE ocene wy2szq.

Minimalna liczba punkt6w, przy ktor;zch egzamin w formie rozmowJ kwalifikacyjnej
uznaje siE za zdany, wynosi 4

ll



specjrlnos6: In listyk.t
wv2sze studi:r z wodorve -dzienne

limit miejsc - 75

I . Egzamin pisemny z jEzyka angielskiego

2. Egzamin ustny (t.vlko dla os6b. kt6re zdadzq egzamin pisemny) z jqzyka angielskiego

oraz elementow wiedzy o krajach angielskiego obszaru lqzyl(owego

Maksymalnaliczbapunkt6wmozli$)chdouzyskaniazobuczEsciegzaminu\stqpnego-

180.

Egzamin u'uva2a siq za zdany' je6li kandydat uzyska minimum 60% punkt6w z kazdej

czq5ci egzanrinu.

wy2sze studia zarvodorve - wieczorowe

limit miejsc - '{5

l. Egzamin pisemny z jgzyka angielskiego

2. Egzaminustny (tylko dla osob. kt6re zdadz4egzamin pisemny) z jizyka angielskiego

oraz element6w rviedzy o krajach angielskiego obszaru jqzykow'ego

Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania z obu czq5ci egzaminu wstqpnego -

180.

Egzamin urvaza siq za zdany, jeSli kandydat uzyska minimum 60% punkt6rv z katzdei

czESci egzaminu

magisterskie studia uzupelniaj4ce - wieczorowe

limit miejsc - 30

Rozmowa kwalitikacyjna w jEzyku angielskim dotycz4ca umiejqtnoSci jEzykowych i

predyspozycji intelektualnych do studiowania na studiach magisterskich'

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej - 90'

Egzamin uwaza siE za zduty, jelli kandydat uzyska minimum 60% punkt6w

specjalnoSd: romanistYka
wy2sze studia zawodowe ' dzienne

limit miejsc -30

t. Egzamin pisemny z jizyka francuskiego'

2. Egzaminustny (tylko dla osob, kt6re zdadz4egzamin pisemny) z jgzyka francuskiego'

Zakres szkolY 6rednie.l'

Maksymalnaliczbapunkt6wmoZ|iwychdottzyskaniazobuczEsciegzaminuwstqpnego-

200.

O'

o
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Egzamin uwaZa sig jesli kandydat uzyska minimum 60% punktriw z obu czqsci pisemne.; r

ustnej.

BIBLIOTEKOZN..\IVSTWO I INFOR}I.{CJ.{ NAUKOIVO.TECHNICZNA
lvy2sze studia zawodorve - dzienne
Iimit mrejsc - i0

Przvjqcie na podstawie zlo2enia wlmagany.'ch dokument6w. Konkurs jrviadectrv: Srednia

ocen ze wsz!stkich przedmiot6w rvysrqpuja.cych na Srviadecrwie doirzalo:ici.

wy2sze studia zawodowe - dzienne r6rvnolegle (dla studiqqcl.ch na inn'ch kierunkach)
limit miejsc - -i0 miejsc

rvy2sze studia zawodorve - zloczne
limit mieisc - l0 mreisc

PrzrjEcie na podstar.vie zlozenia ',rymagan1'ch dokument6w. Korrkurs swiadect.,v: srednia

ocen ze wszystkich przedmiot6w wystEpuj4cych na Swiadectrvie dojrzaloSci.

WYDZIAtr, HISTORYCZNO - SOCJOLOGICZNY

HISTORIA
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 120

Rozmowa kwalitikacyjna z nastEpujEcvch przedmiotow:

Historia ( 2 pytania), Wiedzao Spoleczeristwie ( I pytanie)

L Kandydat moze otrzymae maksimum:

a)za rozmowq krvalifikacyjn4 -50 pkt.

b)za oceny ze Swiadecnva dojrzaloSci -10 pkt.

Ivlaksymalna liczba punkt6w moZliw_vch do uz1-skania w

kwalifi kac,rjnego wynosi 60.

2. Za rozmorvg kw.alitikacyjnq kand-v'ciat otfzymUe oceng w skalt

na punktl :

5.0 - 50 pkt.
,+.5 - -10 pkr.
4.0 - l0 pkr.
3.5 - 20 pkt.

ll

wvniku postQpowania

I - 5. ktorq przelicza sig



3.0 - l0 Pkt.
2.0 - 0 pkt.

3. Za oceny na Swiadectrvie dojrzalo5ci kandydat uzyskuje punkty za Sredniq ocen z 4

przedmiot6w: historia. geogratra. wiedza o spoleczeristwie' jezyk obcy norvozytny

wg. nastgPujqcego Przelicznika:

W skali 6-cio stoPniowej:

6'0 - l0 Pkt'
5,75 9 Pkt.
5,5 - 8 Pkt'
5,25 - 7 pkt.

5,0 - 6 Pkt'
W skali 4 -stopniowej:

5,0 - l0 Pkt'
4,75 - 8 Pkt'
+,5 - 6 Pkt.

6,0 - l0 Pkt'
5,75 - 9 Pkt'
5,5 - 8 Pkt'
5,25 - 7 Pkt'
5,0 - 6 Pkt'

W skali 4 -stopniowe;:

5,0 - l0 Pkt
J,75 - 8 Pkt'
4,5 - 6 Pkt'

J,75 - 5 pkt.

+.5 -.+ pkt.

1.25 - 3 pkt.

'1,0 - 2 pkt.

3,75 - I pkt.

4,25 - 4 pkt.
4,0 - 2 pkt.

3,75 - I pkt. o
W przypadku kilku r62nych ocen z tego samego przedmiotu na Swiadectwie dojrzaloSct

branajest pod uwagq ocena naJwyzsza'

studia wieczorowe magisterskie
limit mieisc - 40

Podstaw4 przyjqcia na studia jest konkurs dwiadectw'

O kolejno6ci przyjEi decyduje Srednia ocen na Swiadectwie maturalnym z przedmiot6w :

historia, geografia, wiedza o spoleczenstwie, jqzyk obcy nowozytny'

Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postQpowanra

kwalifikacyjnego - 10.

Za oceny na Swiadectwie doj rzalodci kandydat uzyskuje punkty za 6redni4 ocen z 4

przedmiot6w: historia, geogratia, wiedza o spoleczeilstwie. jEzyk obcy nowoZytny wg'

nastQpuj 4ce go Przelicznika:

W skali 6-cio stoPniowej:

4,75 - 5 pkt.

4,5 - 4 pkt.

4,25 - 3 pkt.

4,0 - 2 pkt.

3,75 - I pkt.

4,25 - 4 pkt
4.0 - 2 pkt.

3,75 - I Pkt.

t4
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w przypadku kilku r6znych ocen z tego samego przedmiotu na swiadectwie dojrzalosci
branajest pod uwagE ocena na1wyzsza.

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc - 80

Podstarvzl przyjgcia na studia jest konkurs Swiadectw.

o kolejnosci przyiEi decyduje srednia ocen na swiadectwie maturarnym z przedmiotorv :

historia. geograiia, wiedza o spoleczeristrvie. jEzyk obcy nowozytny.

Maksymalna liczba punkt6w mo2liwlch do uzyskania w,,vyniku postgpowania

k,'valiti kacyjnego - 10.

za oceny na swiadectwie dojrzaloSci kandydat uzyskuje punktl- za sredni4 ocen z 4
przedmior6w: historia, geografia. r.viedza o spoleczeistwie. iqzyk obcy nowozytny wg.
nastEpuj 4cego przeliczmka:

o

W skali 6-cio stopniowej:

6.0 - l0 pkt.
5,75 - 9 pkt.
5,5 - 8 pkt.
5,25 - 7 pkt.
5,0 - 6 pkt.

W skali 4 -stopniowej:

5,0 -10 pkt.
+.75 - 8 pkr.
1,5 - 6 pkt.

W przypadku kilku r6Znych ocen z tego

brana jest pod uwagE ocena najwyZsza.

4,75 - 5 pkt.
4,5 - 4 pkt.
J.?.5 - 3 pkt.
4.0 - 2 pkt.
3,75 - I pkt.

4,25 4 pkt.
4,0 - 2 pkt.
3,75 - I pkt.

samego przedmiotu na Swiadectwie dojrzaloSci

SOCJOLOGIA

studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 80

Egzamin ustny obej muje nastEpujEce zagadnrenia:

I .Historia powszechna i Polski XX w.

2.Wiedza o spoleczeistwie.

l.Wiedza na temat podstawowych problemow polski iwsp6lczesnego Swiata.

l5



KandYdat moze otrzYmai maksimum:

- za oceny z egzaminu wstQpnego - 50 pkt'

- z oceny na Swiadectwie dojrzaloSci - l0 pkt'

V[aksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania 'uv r'vyniku postEpowanta

kwalifikacYj nego - 60'

Za odpowiedZ na egzamlnle ustnym kandydat otrzymuje ocenQ w skali 2-5' kt6r4 przelicza

siE na PunktY w nastqPuj4cY sPos6b:

5.0 - 50 Pkt.
.{.5 - 40 pkt.
.+.0 - 30 pkt.

3,5 - 20 Pkt.
3,0 - 10 Pkt.
2.0 - 0 Pkt.

Egzamin uznaje siE za zdany,je6li kandydat uzyska minin.rum 10 pkt z egzamlnu ustnego'

Punktacja za 6redni4 ocen na Swiadectwie maturalnym z przedmiot6w: historia' wiedza

sooleczenstwie i jEzyk obcy nowozytny:

W skali 6-cio stoPniowel:

6,0 - l0 Pkt
n -1.+\ tril - 7 u^1.

51i - SPkt'
s0 - 7 okt.

4,66 - 5 Pkt'

W skali 4- stoPniowej:

s 0 -10 Pkt.
o ^l.r4h.! - o ur\L.

4 i'l - 6 okt.
| -l/ r'l'tlu - + PKI'
a ^l -,3'66 - I PKt'

J i'l - .l okt.

4,0 - 3 Pkt.
3,66 - I Pkt.

ou

studia zaoczne magisterskie

limit miejsc - 80

Rozmowa kwalifikacyjna dotycz4ca jednego z wybranych zagadnien:

1 .Historia powszechna i Polski XX w'

2.W iedza o sPoleczenstwte'

l6



3. Wiedza na temrt podstlrvowych problem6rv polski i rvsp6lczesneqo j,,viata.

Kandydat moze otrzymac maksimum:

- za rozmowq kwalifikacy jn4

- za ocenv na S',viadectrvie dojrzaloSci

50 pkt.

l0 pkt.

T

Ivlaksymalna liczba punktorv orrzymana rv wyniku postgpowania krvalitikacyj nego - 60

pkt.

za rozmowg krvalitikacyjnE kandvdat otrzl,mu.]e ocenq w skali 2-5, ktora. przelicza sig na

punktl'"r' nastgpujqcy sposob

5.0 - 50 pkt.
-1,5 -.10 pkt.
+.0 - 30 pkt.
3.5 - 20 pkt.
j.0 - l0 pkr.
1.0 - 0 pkt.

Egzamin uznaj e sig za zdany,.jeSli kandydat uzlska minimum l0 pkt. z rozmo\\y

kualitikac-vjnej.

Punktacja za sredniq ocen na swiadectwie maturalnym z przedmiot6w: historia, wiedza o

spoleczeristwie i jgzyk obcy nolvoZytny:

W skali 6-cio stopniowej:

6,0 - l0 pkt.
5.66 - 9 pkt.
5,i3 - 8 pkt.
5,0 - 7 pkt.
4,66 - 5 pkt.
rl.3l - 4 pkt.
rl,0 - 3 pkt.
3.66 - I pkt,

W skali 4- stopniowej:

5.0 l0 pkt.
4,66 - 8 pkt,
1.33 6 pkt,
4,00 - -1 pkt
3,66 - 2 pkt.

o
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WYDZIAI- MATEMATYCZNO . FIZYCZNY

FIZYKA
studia dzienne magisterskie
linit miejsc - 100

specjalnos6: lizyka i techniki komputerorve

wy2sze studia zarvodowe ' dzienne

Iimit miejsc - 75

specjrlnosd: lizyka i techniki komputerorve

wy2sze studia zawodorve - zaoczne

limit miejsc - 50

L Na i rok studiow prz.vjmowani sE bez rozmo"v;- krvalitikac yj nej ' otrzymujqc

.lodatkorvo60punkt6w.kand,vclaci.ktorzyzprzedmiot6wmatematykaifizyka

uz,vskali na Srviadectwie dojrzcloSci oceny co najmniej dobre (4)'

2.Pozostalikandydaciuczestniczqwrozmow.iekwalitikacyjnejobejmr.rlqcejocenE:

a) poziomu wiedzy w zakresie szkoly Sredniej z fizyki i matematyki'

b) zainteresowafi kandYdata.

c) motYwacji kandYdata.

Komisja kwalitrkacyjna dokonuje oceny kandydata w skali pun-lttowej od 0 do 60

punlitow.

3. Za ocenE na swiadectwie dojrzalosci z tlzyki i matemat,vki (niezaleznie dla obu

przedmiot6rv) kandydat uzyskuje nastqpujqc4 iloSi punktow:

Ocena z przedmiotu w skali 6-cio stopniowej:

- 5 pkt.
- 0 pkt.

6,0 - 25 Pkt.
5,0 - 20 Pkt.
4,0 - 15 Pkt.

W skali .l- stopnlowe1:

5,0 - 25 Pkt.
4,0 - 15 Pkt.

'l 0
)o

3,0
2,0

- 5 pkt.
- 0 pkt.

Jezeli na srviadecNvie jest ,,viqcej niz jedna ocena z tizyki (matematyki). to bierze siE

pocl urvagg naj lepszq ocenq rv,vbranq spoSrod wszystkich ocen z tizy-ki l matematyki)

Za oceny na Sr.viadectwie dojrzalosci kandydat mo2e uz-vskac maksymalnie 50 pkt.

4. postqpowanie kwalifikacyjne uwaza sig za zakonczone pozytywnie, jesli kandydat na

studia stacjonarne (magisterskie lub zawodowe) uzyskal l4cznie (za oceny na

ru



o

swiadectwie dojrzalosci iza rozmorve kwalilikacyjna) co najmnrej 35 punktorv.

nrromiast kandyclat na stuclia zaoczne uzy'skal l4cz.ie co najniniej 30 punkr6w

uzupeln iaj rlce z,roczne studia magisterskie
hmrt miejsc -25

J.

1

l. warunkiern koniecznym jesr posiadanie dyplomu Lrkonczerra rv_v-zszych studiorv

zar', o c1o.,l.rc h z t\zykr.

Bez posrqpo'"r'ania kwaliiikacli nego bed4. przyjmowane osoby. krore na dyplomre

tukoicze'ia rwzszych studio,,v zar,lodor.vych z tizyki posiadaiq oceng bardzo dobr4 lub

ma14 Srednia. ocen ze studiorv zar.vodowych nie nrzsz4 niz -{.{).

Pozosreii kandydaci uczestniczl r,, rozmorvie kwalilikacli nej. obclmuja.cej ocene:

a) poziomu ',r'iedzl z zakresu tlzvki i matematl,ki.

b) zainteresowah kandydata.

c) motyw,acji kandydata.

Nlaksvmalna liczba punktSrv moZliw.vch do uzvskania rv w-"''niku rozmowy
kri aliiikacyjnej - 60. PostEpo'.vanie kwalifikacyjne uwaza sle za zal(onczone

pozltywnie, jeSli kandydat uzy.skal co najmniej 25 punkr6w za rozmowe

krvalifikacljnq.

}IATE}IATYKA
studia dzienne
specjalnoSd: matemafyka - studia maqisterskie
limit miejsc - 30

specjafnoSd: matematyka nauczycielska - wyLsze studia zawodowe
limit - i0

specjalnoSd: matematyka finansowa - wyisze studia zawodowe
limit miejsc - 30

specjalnosd: matemat] ka z metodami informatvcznymi - rvy2sze sturria zawodowe
iimrt miejsc - 30

studia zaoczne
specjalnoSd: matcmilt"vka - studia mtqistcrskie
limit miejsc - 20

Kandvdaci ubiegaj;1cy siE o przr,ljgcie na kicrr-rnck matemar).ka 2.,Ja.14 egzamin z
matemar_v.'kt

t9



Egzaminmacharakterpisemnl'iskladasigzdwoclrczEsciodbyrvaj4cyclrsigrvdwoch

kolejnychdniach.Wpierrvszltndnitrkandydaciotrzynltrjqdorozrviqzania5zadafr.zaS'"v

drugim dniu - I0.

Egzaminocenianyjestwskalipunktowej:od0dol0pLrnktorvzakazdezadanterv

pierwszej czqSci i od 0 do 5 pLrnkt6r,v zll zadanie rv drtrgiej czclSci

llaksymalna mozlir'va do uz,vskania Iiczba punktotv lest rolvna:

l0 x 5pkt.

Egzamin zostaje uznany- 7x 26lxpr,'..ieSli liandydat ttzy'ska co na jmniej 25 punktorv'

wl,dzialorva Komisja Rekrutac)jna sporzqdza, oddzielnie dla studi6w dziennych i studi6rv

zaocznych. zbiorcze listy rankingowe kandydat6rv, ktorzy zdali egzamin wstqpny O

miejscu na ku;zde1 z list decydu;e liczba uz.vskanych punktow na egzaminie rvstqpny-m W

prz.vpadku. gd-'-' kandydaci uzyskali taka. samq liczbq punktorv' o ich miejscu na zbiorczei

liScie rankingowej decyduje rv pierwszej kolejnosci ocena koncowa z matenlatvki na

swiadectrvie ukoriczenia szkoly sredniej i w drugiej kolejnoSci ocena z matematykr

uzyskana na egzaminie maturalnym.

w oparciu o kolejnosi na zbiorczej IiScie rankingowej pret-erencje kand.vdato'"v i limity

miejsc Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna sporzqdza listy rankingowe na poszczegolne

rodzaje studi6w, z uwzglEdnieniem specjalnoSci w prz,vpadku studi6w zawodowych O

prz.vjEciu na studia decyduje znalezienie siq na jednej z list rankingowych

przyporz4dkowanych rodzajom str-rdi6w lub specjalnoSciom'

KaZdy z kandydat6w jest zobor'vi4zany cloiqczyi. przed egzaminem' do w-"-maganych

dokument6w rekrutacyjnych doclatko'"vy fbrmularz deklarac.vjny opracowany przez WKR

uzupelniajqce studia magisterskie dzienne

limrt miejsc - 30

uzupeln iaj4ce studia m:rgisterskic zaoczne

limit rniej sc - 30

za I czgSi egzaminu

za II czESc egzaminu

l4cznie:

5 x t0 pkt. :50 punktorv

= 50 punkt6w

100 punktorv

o

l0
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1

).

L O prz.vjEcie na uzupetniaj4ce str.tdia magisterskie mog4 ubiegai siE rvytqcznie

absolwenci wy2szych studi6w zarvodowych. posiadaj4cy dyplom licencjata z

matematyki.

Kandydata obowiEzuje egzamin ustny sprawdzajqcy merltoryczne przygotowanie do

podj gcia nauki na uzupetniajqcych studiach magisterskich.

W przypadku, gdy liczba kandydatow, kt6rzy otrzymali occnq pozltywnE na egzaminie.

jest wiEksza od lirnitu miejsc, o przyjqciu kandydata declduje srednia ocen z

przedmiot6w matematyczn-v-ch uzyskanych podczas studiorv zarvodowych.

INFOR}IATYKA
wyisze studia zawodorve - dzienne
limit miejsc - 60

Kandydaci ubiegajqcy si9 o przyjqcie na kierunek intbrmatyka zdaj4 egzamin

matematyki . Egzamin ma charakter pisemny i sklada siq z7 zadah.

Wyniki egzaminu podarvane sa rv punktach: od 0 do l0 punkt6rv za kazde zadanie.

iVlaksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w rvyniku egzaminu - 70.

Egzamin uznaj e siE za zdany, jeSli kandydat uzyska co najmniej 25 pkt.

wy2sze studia zawodorve ' zaoczne
limit miej sc - 48

PrzyjEcie na podstawie zlozenia wymaganych dokumentow. Konkurs Swiadectw.

O prz.vjgciu decyduje liczba punkt6rv uzyskanych na Swiadectr.r'ie maturalnym z

matematyki i tizyki. W przypadku wystqpowania drv6ch ocen bierze siE pod uwagQ ocenq

wzszE

W skali 6-cio stopniowej
6,00 - 6 pkt.
5.00 - 5 pkt.
.+.00 - 4 pkt.
i.00 - 3 pkt.
2,00 - 2 pkt.

W skali 4-stopniowej
5,00 - 6 pkt,
J,00 - I pkt.
3,00 - 2 pkt.

Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania 12.

2T



WYDZIAtr. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

PEDAGOGIKA
studia dzienne mlgisterskie
Iimit miejsc - 200

ElementY reknrtacj i:

LSwiadectwo dojrzaloSci
j Polski
historia
j obcy nowoZytny (najw,v2sza ocena)

tiologia (z braku biologii - chemia'

z bra[u biologii i chemii - tizYka'

w PrzYPadku braku u'YmienionYch

Przedmiot6w - geogratia)

(0-{0)
(0-16)
(0-8)
(0-8)

(0 -8)

)
6

I2
5
a

l6 - jqzYk Polski

dojrzaloSci - roczna i z egzaminu maturalnego -

(0-40)

(0-20)

Przy skali stoPni:

odpowiednio PunktY

Przy skali stoPnt:

odpowiednio PunktY

J

I
2

J

I
)

8

4
4
8

6
e

l6-jgzykPolski

Przy dw6ch ocenach na Swiadectwie

zaliczamy ocene wyzsz4'

2. Rozmowa kwalitikacYlna

3. Badanie predyspozycj i kandydata

Maksymalna liczba Punkt6w

kwalifikacYj nego - 100 '

mo2liwych do uzyskania w wyniku postQpowanra

Postepowanie kwalifikacylne uwa2a sig za zakoiczone pozyywnie' jeSli kandydat uzYska

minimum 40 Pkt.

Kandydaci na studia bEd4 przyjmowani wedlug najwy2szej liczby punkt6w uz'vskanych

ogolem. do wyczerpania limitu miejsc'

studia wieczorowe magisterskie

limit miejsc - 150

Przyjgcie na podstawie zlolzenia wymaganych dokumentow Konkurs Swiadectw

Kandydaci na studia wieczorowe przyjmowani bqd4 wedlug najrvyZszej Iiczby punktow

uzyskanych na Swiadectwie dojrzaloSci' do wyczerpania limitu miejsc:

')')



S rviadectrvo doj rzaloSci :

j. polski
historia

Przy skali stopni:
odpowiednio punkry

Przy skali stopni:
odpowiednio punkty

Przy skali stopni:
odpowiednio punkty

Przy skali stopni:
odpowiednio punkty

J. obcy nowozyrny (najwyzsza ocena)
biologia 1z braku biologii - chemia,
z braku biologii i chemii - tizyka,
w przypadku braku wymienionych
przedmiot6w - geogratia) (0 -g)

(0-{0)

(0- l6)
(0-8)

,+56
+68
8 12 16-jqzykpoiskr
1j
48
8 l6 -jgzyk polski

(0-.f0)

(0- l6)
(0-8)
(0-8)

)
6
t2
5

8

(0 -8)

6

8

l6 - jEzyk polski

(0-8)

q

)
l

)
)
I

?

34
l^

28
J+
l4
28

Przy dwdch ocenach na srviadecr,,vie dojrzalosci - roczna i z egzaminu maturalnego -
zaliczamy ocenQ wyzsz4

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc- 150

Prz.viEcie na podstawie zloircnia wymaganych dokument6w. Konkurs swiadectw.

Kandvdaci na studia zaoczne przyjmowani bqd4 wedlug najwyZszej liczby punkt6w

uzyskanych na Swiadectrvie dojrzaloSci, do wyczerpania limitu mieisc.

Swiadectwo dojrzaloSci:

j. polski
historia
j. obcy (najlepsza ocena)
biologia (z braku biologii - chemra,
z braku biologii i chemii - tizyka,
lv przypadku braku wymienionych
przedmiot6w - geogratia)

l6 -.1qzyk polski

Przy dw6ch ocenach na swiadectwie dojrzalosci - roczna iz egzaminu maturalnego -
zaliczamy oceng wyzsz4.
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studia magisterskie zaoczne dla Polak6w z Bialorusi

I . Praca ptsemna (0--10 pkt.)

2. Rozmorva k"valitikacyjna ( 0-30 pkt')

r\{aksymalna Iiczba punkt6w mozliwf ch do uzyskania rv rvyniku postqpowanra

kwatitikac.vj nego - 70

Egzamin uznaje siq za zdany jeSli kand.vdat otrzyma miuimum i0 punktow

studia magisterskie eksternistyczne uzupelniajqce

bez limitu

Nab6r na studia eksternist.vczne uzupelniajqce zostanie przeprorvadzony spoSrod

absoSvenror.v Wszechnicy lvlazr-rrskiej w Olecku, Kolegium Rervalidacji iResocjalizacji w

Bialrmstoku. \\ vzszej Szkoly Biznesu w Ostrowcu Su iqtokrzlskim tzgodnie z za$ln\mi

umo,,vami) i innych uczelni nadaiqcych tytul licencjata'

Bez egzamtnu prz.v;mowane bqd4 osoby, kt6re uz;-skaly podczas wyZszych studi6w

zawodowlch Sredniq ocen minirnum .1.0. Pozostalych kandydatow obowi4zule rozmowa

kwalitikac.vj na.

Oceny z rozmowy kwalifikacyjnej punktorvane sa. nastqpuJaSo:

Ocena

5,0
.t<

4.0
i5
3,0

WYDZIAI- PRAWA

PRAWO
studia dzienne magist€rskie
limit miejsc - 220

punkty

lo
t2

8

4
2

l. Kandydat podlega postqporvaniu kwalitlkacinemu wedlug zasad nizej ustalonych'

Kandydat moZe olrzYmac maksimum:

a) za wyniki egzaminu wstQpnego - 30 punkt6rv

b) za oceny na Swiadectwie dojrzaloSci - l0 punkt6w

Vlaksymalna liczba punkt6w moZliwlch do uzyskania w wyniku postEpowania

krvalitikacyj nego - 40.

,.| 
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1

J.

+

Egzamin ,wstQpny obejntLtje: egzamin ustny z historii ',vraz z zagadnieniami

dotyczqcymi wsp6lczesnych problem6w spoleczno-politycznych.

Przy ustalaniu liczby punkt6w z historii wraz z za.gadnieniami dotycz4cymi

rvsp6lczesnych problem6rv spoleczno-politycznych kandydat otrzyn.ruje odporviedniE

liczbe punktorv r.v/g nastgpujlcego zestawienia:

5.0 - 30 pkt,
'+.5 - 25 pkt.
-1.0 - 20 pkt.
3.5 - l5 pkt.
3.0 - l0 pkt.

Ocena niedostateczna eliminuje z postgporvania klvalifr kacyj neuo.

Za ocenl na srviadect*ie dtlrzaloSci kandydat uzyskuje punkty za Srednia. ocen z 5

przedmiotow: historia. wiedza o spoleczeristrvie, geografia. jgzyk polski. jqzl-k obcy

wskazanv przez kandydata wig nastEpuj4cego zestawienia:

6,0
5.8 - 5.75
i/._ iJ

- l0 pkt.
- 9 pkt.
- 8 pkt.
- 7 pkt.

1.8-1.7j- -5pkt.
't,6- 4.-+ --l pkt.
11.25-4.20 -3pkt.
rl,0 - 2 pkt.
3,8-3.75 -lpkt.

W przypadku kilku ocen z tego samego przedmiotu na Swiadectwie dojrzaloSci brana jest

pod urvagq ocena najwyZsza.

studia zaoczne magisterskie
Iimit miejsc - 150

PrzyjEcie na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w. Konkurs Srviadectw.: Srednia

ocen z 5 przedmiot6w wystgpul4cych na iwiadectwie dojrzaloSci: historia. wiedza o

spoleczeristwie. geogralia, jqzyk polski. jgzyk obcy nowozytny.

studia eksternistyczne
bez limitu

Przyjgcie na studia odbyw'a sig na poczqtku kaZdego semestru na podstawie zlolonych

dokument6rv.

l)



ADMINISTRACJA

magisterskie studia uzupelniajQce

limit miejsc - 350

l.Przyjgcie na podstawie zlozenia dokument6w i ocena na dyplomie dla absolwent6w

wyzszych szk6l zawodowych o profilu administracyjnym' prawniczym lub prawno-

ekonomicznYm.

2.Dopuszcza si9 mo2liwo$6 studiowania absolwent6w innych wy2szych uczelni o

zblizonym profilu np. ekonomicznym, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej'

PrzewodniczqcY
Q,

zo


