
Uchrvala nr l8l
Senatu Uniwersvtetu rv Bialvmstoku

z dnia 20 listopada 2002 r.
r1 spranie zasad i trlbu przvjqd oraz zakrcsu egzamin6n rvstqpnvch na I rok stutlion.

ry Uniue rsrtecie rv Biall ntstoku
na rok akadcmicki 2003/200J

\a podsta\\ic art. l+l Usta\\'v z dnil lZ rrrzejnia 1990r. o szkolnict\\ic \\.\.zszvrr

(Dz.U. nr 65 poz.385 z pirzniujszymi znriananti) uchuala siq eu nustqpujc:

I. Czq5d og6lna
:\l

L P.zyiqcic kandlrlatow na picrrvszy rok stutli6rv nastqpL4c 'a poclstarvie wy.ik6u.

llosl\'po\\ an ia kri al i likaevj nugo.

Dopuszcza siq nastqpuj4cc r.varianty postqpowania krvalitikacyjnego:

- cgzamin pisernnv r ustny,

- cgzamln ptsemny test,

- egzanln ustny,

- rozmo$a kw'a lilikacyjna, sprarvdzian prcdyspozycji kandydata i konkurs irr iadectrv

dol rzaloSci,

- rozmowa kwalifikacyjna i konkurs irviadectw dojrzaloSci,

nab6r na podstarvic zktaenia rvynraganych dokumcnt6* i konktrrs srviadectw

doj rzalo(ci,

- konkurs S."viadectw drlrzabSci.

2 Postqpor.vanic rckn(acyjne l4czi1co dwie formy kr.i.alitikacji: pisornnQ i ushr4 icst
Lrkohczone z uynikicnr pozytywnym, .lesli kandldat uzyska z obydq,u firnn cgzuurin.,

occuy co na.lntnrcj dostatcczuc. Occny rnogq byc plzcliczanc tra punkty.

().

L

-1. .lc(li postqpo*anic kwalilikacyjnc przcrviduje pisenrntl pracQ testo\\fu to jcst oue

occniana punktorvo, bcz przcliczarria na occr]y. o przyiqciu dccydLrlc sunra punklorv.

['iscnrnv cgzanrin \vstQl)ny jcst rnonirlolny. Pracc piscmn4 occniaj4 niczalezrric tluaj
cszurr irratorz\,, spccj lrici z dancgo 1.rfzcdnrr0trr. w razic niczgodno(ci opirrri

e-qzanr irrl lOrri$ ()slirlL'c./nll occrrq (lub 1.)rrrrktac.jq)Lrslala pr.zc$odrriczilcy.korrris.ji.

.lcili c-lrzrrnrin rrstqPnr. przcrridLrjc roznrorr,q k*alilikacrjnrl. sprarrdzian Pr!.(l\sl)oz)!.ii
kttlttlltlatlt i kortktrrs (riiltdcctil, *szvstkic ctul)) k\\illillkae.ji occniarrc sl1 1.lrrrrkto16.

.lc(li postgpori nic rckr.Lrtacr..jnc oLrc'jnrrrjc c,rtzirrlrilr Lrstny Iul.r r()ru.lo\\ Q k$alilikacy-jn4

- obic lbrnr)'cgzanrinLr occnianc stl pLrnktoto.



T Jezeli postqporvanie krvalilrkacyjne przcwidulc konkurs (rviadectw, to oblicza siQ
(redniE ocen Iub sunrtrjr" siq trceay z przetrrnrot6r.r rvskazanych * zasadacrr
szczcg6lorv-vch dra danego kicrunku studio\r. przy obriczaniu srcdniej nic, u*zurgonra
siq przedrniotorv fakultatvrvnych i natJoborvi4zko*.ych

S .lczcli liczba kand,vdat.rv bqdzic nrnicjsza od rimitu przyiqi na da.y kicrunek studrow.
rczlgnu.;c siq z kry'tc'iorv krrarifikaclinych, przyj'ru1qc na stLrJiir *szlstkich
kandl dat6s. ktor4. Ar,>Ly,li tlokumcnty.

s\2

Zcstarvy zagadnicri oraz owcntualny wykaz litcratury tlo cgzan.rinu wstQpncgo s4
udostqpniane ka'dydatonr nie p(r2nicj 

^ii 'rtt 
4 nriesi4ce przcd rcrmrncnr rozpoczqcia

cgzanrirr6rv \\'stgpnych, na warunkach okres lonych pr ze.z, Dziekana.

$3

l. fematy prac pisernnlch oraz testy przygotou,uji6 z u,ui,.zglpdnieniem zasad tajnoSci,
osoby tr,vznaczone pvez przctvodniczilcych Komisji Wydzialorvych .

2. Piscmne prace cgzaminacyjne mogq byi utlostqpnianc <Jo wglEdu kandydatom w
obecnosci przcdstawiciela wydzialorvej komisji rekrutacyjnej rv cialgu l4 dni od crnra
ogloszcnia rvynik6w egzarnrnu plscmnego.

$4
I Postqpowanie kwalifikacyjne przcprowadzai4 wydzialow e Komisje Rek-rutacrne,

;rowolane prz,ez Dzickana na wniosck Rad Wydzial6w.
2. Przervodnicz4cym Wydzialowcj Komisji Rokrutac!nej jest Dziekan lub inrry

nauczyciel akadenricki wyznacz,otly prz.cz Dz.iekana.

L Do zadaf Wydzialou.ej Konrisji Rekrutacyjnclj nalcZy rv szczcgolnosci:
ir) zatwicrdzanre tcsttiw i tcnratow prac piscm'ych (rvyboru clokonqe przcw.dnrcz4cy

WKR) or.az nadz6r natl rch organtzacyj n),n1 przygotowiu tcrn,

b) kontrola kornpletnoSci dokument6u kandydakirv,

c) zarviadorricnic kandyclakirv o tcr.minic postqpouania ku,alilikacy jnc-uo.

ti) przcprorvirdzenic postqpou,ania ku,a lili kacy. jncgo.

c) 
'oda*'anic 

rio * iarrorn.sci ril niktiri, kaZticgo crapu cgzarrrirrti* bcz zrr roki,
l) przljnroranic kund_,,dat6* nl stLrtlia rl ratnach Iirrritu,
g) rntlrrridualnc, piscnr'c porr i.donricnie. karrtlld.t.* o pr.zyiqciu rub nic przrlqciu rra

sl Ll0Iit.

h) opinrorrunic otl*olari do [.rczclrrranel Kotlrs.ii l{ckrutitc-\.ir]1.j.



i) r'vyclarvanic zaSwiacrczcrr o r.r,ynikach postqpowanla, w ktcirych nalc2y kazdorazrxi.
zanlicszczac pctn4 infolnrac.iq zarvicrajqc4 *yniki u.szlstkich clemc't.*
postqpu\\ ilniit k* llili kacyj ncgo:

- * przlpadku egzanrinu rvstqpucgo - podanic *szystkich przcdmiot.* iLrzl,skanlch
li ynikolr (stopnic. pu nkty ),

- l' przlpadkLl rolnto\\v krialifikacljnej _ podanic urniktiu.
- *'przlpadku poslLtgilunia siq punktacj4 _ pothrric *rrriktil. klllifrk144crch do

p[z].JQc ta.

j) odsylanie dokunrcnttiw kandytJatonr nie przllqty nr na srudlil.
-l \\'pracach \\'ydzialorv'" ch Komisji Rckrutacyjnych bior4 udziai przcdstarv rc icrc

studentow. lch Iiczbg okrcjla Rada Wydzialu, na wniosek organu Sarnorz4du

Studcnckicgo

5. W sklad Komisji Wydzialorvych, rv charaktcrzc obscr\\.atora, nrogq wchodzid
nauczycicre szko] (rcdnich delegorvarri przez Kuratora (X*iatr.. Decyzjg rv tej spra'.ic
podejnuje Rada Wydzialu.

6. UczclnianE Komisjq Rckr.utacyjn4 powohrje Rektor.

Przcwodnicz4cym Uczernianej Komisji Reknrtacyjnej jcst prorektor ds. Dydaktycznych
iStudcrrckich.

Do sktadu Uczclniancj Kornisji Rekrutacyjnej Rcktor

Samorzqdu Studenckicgo,

r. Do zadan Uczclniancj Kornisji Rekrutacyjncj nalcZ_v- rv szczegolnoSci:

a) koordynacja i nadztir nad pracq Konrisji Wy,dzialou.y,ch,

b) przynrorvanie infbrmacji iprotokol6w wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych z
*,1.nrk6rv i przcbicgu postqpouania ku.alitikacyj ncgo na poszczcgolnvch

kicrunkach i spcqalno6ciach.

c) r'ozparfliwanrc od*orari od dccyzji i wydziaroriych K.nris.ii Rckrulacyjnlcrr

s-s

l \\'ldzialo*c Komis.jc nckrutac-rjnc, na podsta*ic posiad.nycrr inrirrrnucji 'kandydlrtach nicpclnospla\\ ltl clr. dolozll rrszclkich starai, a5r zupcrinic klntlldulorr
dogotlnc uarLrnki uczcslrricl\\a \r poslQpolulniLr ktvalillkirc-l.jrr,vrn.

l' Szczcutjlo$'c zrslth Lrczcstnictla kantrytrarti* nicpcrnospr.aun\ch \\ poslqr)o\\ ilr) i..
k\aliliklrcrjrrlrrl ltlt strttlia l L'rriscrsytccrc u IJilrlrnrstoku trkr.cjla I)zi.,kur,
\\'rdzrlrltt. t'u ttttltllettcic zlozcttiit ti()kunrcrtttiN przcz kaDtiy'tlirla. lccz Iic ptiznie,j niz rir
lJ tlt:i |r7g1l (iittil rr,,/P()( /qCiir cgzurrrintr \\ slql)neg().

powolu jc plzcdstawicicIa



\\6

l Bez cgzanrinu \r'stQpncgo bqdrl przyjmowuni na stutria kandytraci, 
'osiatriyilcy 

maturr
rniQdzynarodo\\ e, je(li uz1'skali ra maturze co najmnicj J7 pkt. na -r5 nrolri*1ch tru
uzyskania i rvybrane p'zcz nicrr przcdmioty rnaturalne s4 zgodnc z prorilcnr studiriu.,

3.

2 Posiadaczc r,atur zagr.anicz.ych, nraiEcy ob).$.atelstrvo polskro, si1 przyjmoir,ani na
studia uedlug zasad obou, i4zuj4c,v.ch kandydaturv posiadayqcych natury polskie.
Osob), kt6re uzlskaly S$iadect$o uk.ficzenia szkoly. Srcdnrcj za granicr; bgdq
dopuszczane do poslqpowania kwalifikacyjnego, jczcli przedlo2q nostr,vfikacjQ
swiadcctwa dojrzarosci rub je2eli irviatlectwo to zawicra stwicrdzenie, iz dana osoba
ma prawo ubiegania siq o studia wvzsze rv kraju ,'ystawienia tego (wiadcctn,a arbo te2
do Swiadcctwa jest dor4czonc zasriadczcnie wysta\' ione przcz polski konsurat, szkorg
lub rvladze szkolne r'"]asciwego kraju p.twicrdzai4ce uprarv'ienie do ubicgania siq o
studia wyZsze w kraju wystalvienia srviadeotwa. s'viatrectwo takie mo,e zosta6
potu ierdzone przez odpowiednie Kuratorium odwiaty rvlasciwc c a miejsca
zanr icszkania kandydata rv polsce.

Q/

Od kandl-dat6w na I rok studiriw wy.magane sQ nastQpuj{ce dokumcnty:
formularz rvypelniony,,"lcdltrg okrc-slonego rvzoru,

s.'r'iadectrvo dojrzatodci rv oryginale, oapis 6wiadectwa wytrany przez szkorp Iub na
czas cgzarnin6w odpis l.rotwicrdzony notarialnic. W przypadku odpis6w
potil rcrdzonych notarialnie istnicje obowiEzck dostarczenia oryginalu rv tcrrninic 7 dni.
od daty ogloszc-rrra listy przyjqc,

do*od uiszczcnia oplaty u.noszonej przcz kandytlata ubrcgelzpccgo siq o przyjqcic na
studta.

orzcczr'llic Ickarskic, sttr ic.dzajrpcc brak przccrrvrrskazari do stutlitrrv rra .trrancj
specjalno(ci.

-{ Ibtogralic lcgityntacyj nc.

rvr. pis z dori odu osobislcgcl,

olvginal dvlllontLr Ltkoticzcltia slttdiotr' zalotlollch dlncgo ILrb ptrkr.c', nog, kicr.Lrnku
studitir". rv ;.r.2'" padku k,rdr datt)* nu uzuPcrn iir jilcc srutria l:r.uistc'sk ic.

l.

a)

tr)

c)

U'

c)

l)

gl



2 wysoko(i oplaty pobicrancj od kandyclat6w .biegai4cycn srg o przy,lqcie .a studia,
z.stanie ustalona przcz Rektora, po ok'cflc'iu przez Ministra Etrukacji Nar.otro* c1 r

Sportu grirncj grrnicy oplat i potra'a d. *iadonroicr r,, tc.nrinie prilnicjszr,nr. \!
Ltzasltlntonych przrpadkach Dzickanos'i przyslugLrjc prano zuolnienia karrclytiata z
oborvii1zku Lr iszczcrr ia tcj optaty.

-j \\r przypadku plzctrlozcnia orzcczcnia lckarskicgo. st\\'icf(rzrri4ccgo przcc il w skazrria
zdro\\ otne do potljqcia studio*' na ,.,ybranym kicrunkLr. \\'Klr mozc odnrrjw rc
tlo;ruszczenia kandydata do postqpowrnia k* alitikaclj r rcgo.

s8
Icrntinv sklatlania cloktttlcnt6lv i rozpoczgcia rekrutaeji * Uniu.cr.sytecic ustala Rcktor na

* rr iosck Dzickanirrv.

"s9L Niesta* ie.ie siq kandydata na egzamin lub jego czgdc, r,,. termintc podany.rr r.lo

wiadomoSci publiczncj, eliminuje go z dalszcgo Lrdzialu w postgpowaniu
krva lili kacyjnynr. Kandydat, kt6ry z waZny ch przycz.y.^ 

'ie 111691 starvit siq r.v

\\'yznaczonym dntu na egzalnln ustny, nto2e, za zgod4 przcw.odn iczqcego wlaScilrej
Komisji, przyst4pic do egzaminu rv innynt dniu egzantin6n.ustnych.

2. 7, przcbiegu postqpowania k* alilikacyjncgo, kaZtlego kandydata, sporzqtlza siq
probk6l, kt6rego druk stanowi intcgrarn4 czgsi fo.rularza dra kandydata na studra. w
protokole u'pisulc siq punkty iocc.y r'. .rzyskane z ka2dcgo ctapu cgzaminu, rozmo\!.y
ki'r alifikacyjnej, konkursu rirviadectrv .raz punkty.'ocen)r' przvznane kancrydat.w.i za

tudzial rv olirnpiadzic. Jesri laurcat rub frnarista przyiEty jcst bez egzarrinu nnsrQpncg.,

jcst ro jcdnozuaczne z rvysta*icnic'r oceny bartJzo dobrej rub Lrzyskanicm

rnaksr malncj l)ct.by punktorv. protoktjl powinicrr by.i potlpisany ptzcz
Przervodn iczipcgo i *szystkich czronk6*, Kornisji. wszl stkic skreirenia i znrianv
thkoryrar'c w pr.l.kore, po*inny brc uzasadnionc i p.t*icrdz.rc podpiscnl

[)rzcrr r xin iczqecut ' Kontisj i.

.l I przcbicgu rrosrqpr)\\.nia kri.ririkacylncgo, dotyczqccgo r.lirhorLl .il okr.r:ir.ny
kicrunck studiorv. \!'ytlzialo*a Konrisja I{cknrtacy jna sporzrltlza pr-otokot zariic*rjrpcv
Iislg *szlstkich k.lrtlydatti*. * ktrr.-'lrroici Lrzlskrnlch rilrrikt)rr .rirz irotrjgtrl rrccrzjel

o plr\1Qclu lrqdz nrc prz-ljqciu nil stutiin r)odpisirrit pt /.c/. ezlorrktjrr i

l)t /c\\ o(lnrc./tlccgo \\ KII

I Istq .stib p'zr.iq(r'ch, zqodttic z tlccl zjil p'zc* odrr iczile cu.. \\'ltlzialou, K.rrisj,
l{ckrrrtrc_v;rlr podlrjc tlo u iatlonro(ci klrnd\tlatont poprzcz.jr,j nl* ieszcni,

l



.1, Kandydar, kt6ry zdal cgzamin wstQprly, nie zostal przyiqty z po'vodu braku miejsc na I
rok studi6w dzicnnych, rno2c ubicgai siq o dopuszczenre clo studi6w rv charaktcrzc
wolncgo sluchacza. Decyzjq rv tej sprarvic podcjmuje Dziekan Wydzialu.

Kandydatom, ktorzy nic zostali przyjqci z powodu braku micjsc na pieuszy rok
studiou, przyslugujc prarvo odwolania do Uczclnianej Komisji Rckrutacyjncj w
terminie 14 dni od daty otrzynrania trccyzji o oclmorvie przyiqcia na dany kierunek
studi6w. Kandydat nro2e r6rvniez byt, przyjqty na inny kicrunck studi6rv, na kt6ry nie
zostal wyczerpany limit miejsc pod r',arunkiern jednolitosci zakresu cszaminu
wstqpnego.

ostateczn4 decyziq o przyiqciu na stutlia podejmuje Rektor na wniosek Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej.

6.

7' Decyzle o zwiqkszeniu rimitu przyiqc oraz przepro!\ adzcniu dodatkowej rekrutacli
podcjmuje Rektor, na wniosek Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej, okreSlajqc
jednoczednie termin przeprowadzenia postppowania kwalifi kacyjnego.



lI. Czq5d szczeg6lowa

Zasady naboru kandy'datrilv na I rok studi6rv rv roku
akademickim 200312004 rv Uniwersytecie w Bialymstoku

\\ YDZI,\tr- BIOLOGICZNO.CH E]!IICZNY

BIOLOGIA
studia dzienne magisterskie
limit nriejsc tiO

Podstawq przyjQcia na studia jest konkurs jwiadectw dojrzatoSci.

o przyjgciu na I rok st'diirw decyduj e pozycja na liscie, sporzqdzonej na podstarvie

sumy na.iwy2szych ocen ze 6wiadectwa dojrzalosci, z nastqpui4cych przednriot(rrv

(po jednej ocenie z kaZdego przedmiotu): biologia, chemia, tizyka, gcografia,
ntaterratyka, jqzyk obcy. W przy.padku kandydat6w, kt6r.zy uzyskali tQ sam4 sunrq

ocen, o kolejnoSci na li(cie decyduje wyzsza ocena korejno z biologii, chemii, fizyki,
geografii, matenratyki i jqzyka obcego.

w przypadku braku na iwiadectwic dojrzarosci ocen! z biorogii, rvarunkiem

umieszczenia kandydata na liscic bqdzie pozytywnie occniona roz'lo\\a krvarifikacvina
r tego przedntiotu.

l.

2.

L

CHEI\IIA
studia dzicnne magisterskie
linrit rnicjsc - 70

Podstarr4 przyjgcia na studiajesr konkurs S*iadcctrv dtlrzakrSci.

o przriqciu na Irok studi6* dccyduie pozyc.ia na rifcie sporzqdz.nc.i, nr potrsta*ic
sumv n.r\\y7sr)'ch occn /0 i\\ iildcct\\0 doj.zalosci. z nastQpuiQc)ch przctlrniot(rrr

1 po lcdncj occnic z kazdcgo przcdnriotu): chcnria. rizlka, nr.rcrnat)'ka, trit.rlogia, .iqz1k
obcl \\' rrrzrpadku kantlydutti*., klr'rrzy- uz1-skari tQ si*4 sunrp.cc., o kore,jn.(ci 

'aIr(crc dccldujc u'y2sz, occrr.r koru'jno z chcrrii, fizyki, nralcrrarlki. bi.r.gii..iqzyka
o0ccg().

I

,)



3. W przypadku braku na Srviadecnvie dojrzalo3ci

nro2e uz;"skac * wyniku przcpros.adzoncj

przcdmtotu.

occny z chcmii, occnq tg kandy.dat

rozltlolvy krva lifikacyjncj z te_uo

OCIIRONA SRODOTVISK/\

specj alnoSd: chemia Srodorviska
lr'2sze studia zarvodo*e - dzicnne
limit miejsc - _j0

L Podstarv4 przyjqcia na stuclia jcst konkurs jw iadcctw clojr.zalo(ci.

2 o przyjpciu na I rok studi6* decydLrje pozlcja na ri(cie sp.rzqdz.ncj, na podstar,, ie
suniy naj*y2szycrr ocen ze sr.l iadect* a dojrzab(ci, z nastQpuJrlclcrr przcdnriotti* (

po jedncj ocenie z ka2dcgo przcdrniotu): chemia, biorogia, lizyka, ecogLatia,
matomat) ka, W przypadku kandydat6w, kt6rzy uzyskali tQ sant4 slrnlQ ocon, o
kolejnorici na liScie decyduje ivy2sza ocena kolej'o z chernii, biologii, fizy,xr,
gcografi i, tnatematyki.

3 W przypadku braku na iwiadectrvre dojrzalo5ci oceny z chenrii rub (i) biorogr,
warunklem umieszczenia kandydata na riscie bgdzie pozytyrvnie odbyta rozr.ro\\,a
kwalifikac/na z tych przedmiot6w.

BIOLOGIA - magisterskie studia uzupelniaj4ce _ dzienne
bez limitu

l Studia uzupclniajqcc pr,'.cznaczone s4 dla absolwcnt6rv 3-lchrich stutliirrv licencjackicn
kicrunku ochrona (rodor.r.iska, prorvadzonych na wydziare []iorogiczno-crrc'icznr,,r,
Unirr'crsy tctu rv tsial1rnstoku.

2 warunkicnr przliqcia na studia jcst p<.:siadanic dypronru ricc'cjata .,, oe cnQ co na.;nrrrrcj
dobrq oraz srednicj arytrrrctycznE occn ze stutrirrrr .ic r.niejsze'j niz 3.5. Do ircdniej
arvtntctvcznrj rvliczanc sE occn\ z cgzantinow i zaliczcri z przcdmiot(ru, nic
koriczllcl'ch siq cuzatnincnr. z u*zglqdnicnicrl occn nicdostatccznych trzrskarrlch *.
cultu ca lcgo okrcsu strrd i rii.v I iccncjack ich.

('llEIllA - ntagistcrskic studia uzupclniaj4cc _ dzicrrrrc
bcz Iirrr itLr



L Studia uzupclniajEce przcznaczolre sE dla absolwent6rv j-letnich stLrditir.,,. liccncjaekich
kierurrku achrona iroclo* iska pr.rvatrzo'ych na wydziare 13 io r.giczno-c,hcrr icznl,nr
Uniw crsytctu rv Bialyllstoku.

Warunkrcnr przylqeia na stucliajcst posiadanic tlyplontLr licenejJta ./ uecu4 eo rruyrtrnirj

dob14 oraz ir-edniej urltr'olycz.e'.j .ccn zc stutliri*, nic nrnie,jszc.i niz -3.5 l)o irctlnrej
a.vtnrctyczncj *'lrczurrc sir occny z cgza'i.tirv i ntric zcri z rrrzctrnriorrirr .ic
koricz4clch siq cuzatnincnt. z ulr zglqti nrcnicnr .rccn nicdostatcczrrych uzlskanlc6 rr

ci1uu cllcgo okrcsu stLrdiorv Irccncjaekich.

\} \'DZI,\T, EKONO}I ICZNY

EKONOi\ilr\
studia dziennc magisterskie
linlt n.riej sc - 90

P.stqp'rvanic rck'utacr,jue obejmuje piscmny, test z lnatcntatvki i clc.rcnt<i* r,,icdzy u
Srvic-cie * sptilczesnym.

N{aksyn.ralna liczba punkt6w n.roZlirvych do uzyskania z tcstu _ 20.

Egzarrin uznajc siq za zdany jc2cli kandydat uzyska z tcstu mtnlntunt _ | I pkt.

w przvpadku uzyskania idcntycznej riczbt punktti*. ze sprawdzra'u o korcjn.(ci
klndydattiw decydulc Srcdnia ocen na iwiadcctrvie tlo.jlzalo(ci ukoriczcnia szkoly (rcdnrcl

i z cgzarninu nri.lturalnego (cgzanrinu dojrzakr5ci).

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc - 150

Przyj qcic na podstall ie zlo2,cnia rvy maganych doku nren trjvv

Konkurs jr'"iadccts d<lrzalorici - jrednia occll z cgzi.lt.ulltu nta tu ratltc_{tro (egzirntinu

d.j'zaioScr) oraz I ost'tcczrrych .ccn z nastqpui4cych przctlnri.lrirl \\).stQprillc)ch na

irt,iatlcctu ie clo.irzaloSci:jgz1'k obc1, matcnratyka, .jgzyk polski, historia, gcogralia, ri rcclza

o spolcczeistw ic.

nragistcrskic stu d ia uzupclnia.j4cc zaocznc
Iir n it rlic'1sc - t)0

I)r''' r'.;qcic rn Porlsliru ic zlozcrria l,,rnugrrnr crr tioktrrcnttj', Kr-r re rirrrrr

stiIr()\\i srcdniir tl.' r'rch oecr: ()ecn\ nil tllPl0rric liccrrc.jirtir. srctlnie,j oecn

liecnt jlekich lslu d ia ckononricznc I.

kriulilikuejr

zc st rrtlirjl



zARZADZANIE I IIARKE.I.ING
studia dzienne licencjackie
limit nriejsc - 60

Postqpoivanie rekrutacyjne obejmuje piscmny tcst z nratcmatyki i crcnrcnt6rv ,,,,ietrzv o
Srv iccie ll sp6lczesnym.

Nlaksynralna liczba punkt6rv mo2lirvych do uzyskania z tcstu - 20.

Egzamin uznaje siq za xJany jc2eli kandydat uzyska z, tcstu mrnlmum _ I I pkt.
w przypadku uzyskania rtrentycznej liczby punkt6w ze spra$dzranu o korejnoscr
kandydat6rv, decyduje srednia ocen na s* iadectrvie <Jojrzalosci ukoriczenia szkory srednrcj
r z egzamrnu maturalnego (egzaminu dojrzalodci).

studia zaoczne licencjackie
limit micjsc - 60

Przyjqcie na podstawie zlolenia wymaganych dokument6w.

Konkurs swiadectw dojrzalo.ci - srcdnia ocen z cgzamrnu maturarnego (egzaminu
dojrzalo6ci) oraz z ostatecznych ocen z nastepujqcych przedmiot6rv wystppuj4cych na
Swiadectwie dojrzalo6ci: jgzyk obcy, matematyka, jqzyk polski, historia, goografia, r.viedza

o spoleczefistwie.

WYDZIAL FILOI,OGICZNY

F'II,OLOGIA POLSI(A
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 100

Egzamin wstqpny obejmuje:

l. [lgzamin piscnrny z jqz.yka polskicgo _

cztcry z\\'lEzane z litcraturq darvn4

konkrctncgo utu,oru.

lozpra\\'a prQc tcmat6w do w.y,boru, rv tyrn

r wspirlczesnzl oraz pi4ty - Inrcrprcrac:ja

Za cgzanr in 

'iscrnny 
kanrrydat ot.zyr.nu.;c occ.a w skari 12-.5) 

'rzc-liczanil 
na'unktl,:

5,0
1.5
-1,0

3,5
3.0

l0 pkr.
rl pkt.
7 pkt.
6 pkt.
5 pkt.
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2,0 - 0 pkt.
3. Egzanrin ustny:

- histolia litcratury polskicj. litcratura rvsp6lczcsna

- nauka o jqzyku

Za cgzanrin ustny kandydat otrzynru.lc occnq pr.zcliczanil

(niczale 2nic dla obu pr.zcdmiot6u ):

- (0-9 pkt.)

- (0-9 pkt.)

na punkty $ skali (l-5)

5.0

:1,0

3.5

_j,0

2,0

- 9 pkt.

- 7 pkt.

- 6 pkt.

- 5 nlzr

- 4 pkt.

- 0 pkt.

Nlaksymalna liczba punkt<iw mo2lirvych do uzy.skania z obu czqscr egzaminu _ 2g.

Egzamin urva2a sig za alany, jelli kandydat otrz.ymaco najmniej drvie oceny pozytylvne
cgzaminu wstQpnego.

studia zaoczne magisterskie
bcz limitu

Kwalifikacja na podstawie zlo2enia wyrnaganych clokumcntor.l oraz konkurs swiadecrw
dojrzalosci - srednia ze wszystkich ocen wystqpuiqcych na swiadec*vie doirzalosci.

magisterskie zaoczne studia uzupelniaj4ce
bcz limitu

Kwal i fi kacja na podstawic zlolcnia wymaganych dokunrcntorv.

Do postqpowania krvalifi kacyjnego bqdq dopuszczcni kandydaci z dl.plonrcnr liccncjata.
tego sanlcgo lub pokr.cwnego kicrunku studi6rv.

FILOLOGIA
studia dzicnne magistcrskic
specjalnoSd: filologia rosyjska
linrit nricjsc - -i0

I l{oztttorra k$alitlkacy jna zc znitjorrto(ci .jqzyka losy jskicuo ()rirz k()r)kL1.s sliurlccr*
dojrza lo(c l.
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Za odpowicdl podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat orrzynrLUe occrQ w skali 2 - 5

przcltczanq na puukty:

_s.0 - 12 pkt.

4.5 - 9 pkt.

.1.0 7 pkt.

3,5 5 pkt.

3.0. .{ pkt.

2.0 .- 0 pkr.

Punktacja za occn). na S\\ iudect\\ io dojrzal<-rSci obcjntuje nastgprirlco przednriotv:

jqzl k polski

jqzy k rosyjsk i (bia Iorusk i)

lqzyk angielski. niemiocki. fiancuski. facina (punktowany jcst
jcden z u ynricnionl ch)

W skali 6-stopniowej:

6.0 2 pkt.

5,0 I pkt.

.l-stopniowci:

5,0 - 2 pkt.

4,0 - I pkt.

Maksyrnalna iloii punktriw, uzyskanych za oceny .a swiadectwic dojrzalosci, wynosi 6.

Przy drvrich ocenach na iuiadectwie dojrzakrsci - roczna i z egzamrnu maturarnego (eszamrnu
dojrzaloSci) - bierze sig pod urvagq ocene wyzszq.

IVlinimalna liczba punkt6w, przy kt6rcj ogzanrin rv fornrie roznrowy kwarifikacyjncj uznaue srq
za zdany, wynosi 4.

specjalno6d: filologia rosrjska z jqzykiem angielskim
Iinrit nricjsc - 30

I R.znrowa kualifikacyjna ze z.ajonrosci iqzyka rosliskicgo i arrgicrskicgo .raz k.nkurs
(u iadcctr" doj rzalo(c i.

2. Za odporvicdL z. roz.t't'to'y' k* a rili kacvj ncj. kartrydat .trzynru jc z kaztrc.g. przcdrniotu
otltlziclnic occnq ir skalr 2 5 przcliczanq na punkty:

-s.0 - l2 pkt.

-1.5 I pkt.

+.0 7 pkr.

3,5 5 pkt.

.1.0 - .l pkt.

:.0 0 pkr.
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Punktacja za oceny na irviadectwie dojrzaloSci obejrnuje nastgpuj4cc przcdmioty:

jqzyk polski

jqzyk rosyjski ( bialoruski)

iqz1,k angiclski

\\' skali 6-stopniorrcj: -l-stopnio* cj:

5,0 2 pkt.

4.0 - I pkt.

\{aksyrnalna ilosd punkt6*. uzyskanych za ocenv na srr iadcctri ic dojrzalo(ci, rvy'osi 6.

Przy dntich occnach na ir'" iadect$. ie dojrzalosci rocz.na i zegzaminu nraturalnego (egzamniu

dojrzaloSci) - bierze sig pod url.agg occng rr,.) 2s24.

Nlinimalna liczba punkt6*. przv kttirej egzanrin u. tbmric rozurow!,k*.alirikacyjncj uznajc siq
za zd,any, wynosi -l z jqzyka rosyjskiego i 4 z jgzyka angielskicgo.

specjalnoS6: bialorutenistyka
limit miejsc - 20

l. Rozmowa kwalifikacyjna ze znajomodci jr;zyka bialoruskicgo (rosyjskiego lr-rb gramatyki
jqzyka polskiego) oraz konkurs jwiadectw.

2. Za odpowiedi. podczas rozmorvy kwarifikacyj ncj, kandydat otrz) mric ocenq rv skali 2 5

przeliczanq na punkty:

5.0 - l2 pkt.

4,5 - 9 pkt.

.+,0 - 7 pkt.

3,5 - 5 pkt.

1,0 - 4 pkr.

2.0 - 0 pkt.

3. Punktacja za oceny na 6u iadectrvie dojrzalodci obejmuje nastgpui4cc przcdnriotl,:

jqzy'k polski

jgzvk rosyjsk i (biaioruski)

jqzyk angiclski. nicnriccki, tl.ancLrski. lacirra (purr ktou any..jcst

.jctlcn z s r rtt icn irrr rr clr;

\\'skali (r-stopn iorr cj: -l-slopniol r.j:

5.() I pkr.

-1.0 I pkt.

l-l

6.0 2 pkt,

5,{J - I pkt.

6.t) . 2 pkr.

5.0 l pkt.



Przy di'v6ch ocenach na swiadectwie dojrzabsci - roczna i z egzaminu rlaturarnego (e-ezan.rinu

dojrzaloSci) - bierze sig pod urvagg oceng wyZszE

Maksymalna ilo(i punkt6rv uzyskarrych za oceny na srviadectrvie rJojrzarodci, r'ynosi 6.
4' Minimalna liczba punktou', przy kt6rcj cgzanrin w formie rozmo\\y k*alifikacyjnej Lrzna.;c

siq za zdany, ivy nosi 4.

specjalnoSd: lilologia rosyjska
studia zaoczne magistcrskie
bez limitu

l Rozmorva k*alifikacyjna ze znajomosci jgzy ka rosyjskiego oraz konkurs i*,iadectrv
dojrzaloici.

2' Za odpowicdL podczas rozmowy kwaririkacyjnej kandy<rat otrzynrujc ocenQ w skali 2 -
5 przoliczanq na punkty:

5.0 - l2 pkt.

.+,5 - 9 pkt.

.1,0 - 7 pkt.

3,5 - 5 pkt.

3,0 - .1 pkt.

2.0 - 0 pkt.

3 Punktacja za oceny na ri*'iadectwie aojrzalodci obejrnuje nasrgpuJ4ce przedrnioty:

lqzyk polski

jqzyk rosyjski (bialoruski)

lqzyk angiclski, niemiecki, francuski, lactna (punktowany jest

lcden z wymrcnionych)

W skali 6-stopniou, ej:

6.0 - 2 pkr.

5,0-. Ipkt.

.l-stopniowcj:

5,0 - 2 pkt.

-1,0 - I pkt.

Przy dr.v6ch occnach na swiadcct*ie dojrzab(ci - roczna i z egzaminu maturalncgo (cgzar'inu
do.jrzaloSci)-- bierze sig pocl ulr.agq occnQ wy2szq.

trlaksy-malna ilosi punktorv uzyskan-v-ch za occny na iiviadectwre d.jrzarosci, w.ynosi (r,

J. rlininraln. licztra pLrnkr,r.r, przy kt6r'cj cgzarnin w rbrnric rozrro\!) k*aririkaclirrej uzn.1c
siq za zdany, u y nosi -1.
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l.

2.

specjalnosd: anglistyka
rvyZsze studia zawodowe -dzienne
Iimit nricjsc 60

l. f gzamin piscrnny z jqzy-ka angiclskicgo

2. Egzanrin ustny z jqzyka angiclskiogo z clcntentanri rvicdzy o krulach angiclskicgo
obszalu jqzykowego.

3 [;gzanrin urva,a siq za zdany, jcfli kandycrat uzyska minimLrrn occnQ dost[teczuil z
ka2dej jcgo czgSci ( rv skali 2-5).

lr\Zsze studia zarrodorre - nieczoronc
limit nriejsc - 60

3.

Egzanrin prsen.ury z jqz.yka angielskicgo

Egzamin ustny zjqzyka angiclskicgo z oiemcntami wiedzy o krajach angielskicgo

obszaru jqzykowcgo.

Egzarrrin urva2a sip za any, jeili kandydat uzyska mininrurr ocenq oosratecznEZ

ka2dej jego czESci ( w skali 2-5).

magisterskie studia uzupelniajqce - zaoczne
limit miejsc - 45

Rozmowa kwalifikacyjna r.v jqzyku angielskim w.zakresie wiedzy filologicznej i

kompctencji jqzykowych obcjmujqcych program studi6w liccncjackich.

Minimalna liczba punkt6w, przy kt6rych egzanrin w lormie rozmowy kwalrfikacyjnaj
uznajc siq z,a z.dany, rvynosi 3 ( w skali 2-5).

Do postqporvania krvalifikacl'jncgo bqdq dopuszczeni kandydaci z dypronrcnr Iiccncjata
tcgo santL.go lub pokrervncgo kicrunku.

spccjalnoSd: romanisty-ka
n1Zsze studia zanodone - dzicnnc
linr it nricjsc -30
r llozrrrorr,a krv.lifikacyjna ,' iqzykLr {iancuskinr, rv zrkr.csic *,ictrzy ogirrncj n0 rcrlat

u. sp6lczcsnc'1 Fla nc.jr.

Nlininralna liczba punkto*. przy kt<ir1ch c{zanrin ,. lbrrnic r'(rzro\\} k11lilikue1.t1e,j

Lrzniyc siq za zdan1,. ir;nosi -j ( * skali l- 5).
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BIBLIO'TEKOZNAWST\4'O I INFORNI.\CJA NAUKOIVO-TECHN ICZNA
\v)'zsze studia zarvodolve - dzienne
linit miejsc - l8

l.Roznrorva krvalifiklcyjna z zakresu zaintcrcs.nari czrtclniczych kandydata, occnirna
rvcdlug nastqpqrpych zasad (punktacja occn):

5.0 _ t2 pkt.

4,5 - l0 pkr.

;1,0 - g pkt.

3.5 - 6 pkr.

3,0 - 4 pkt.

2,0 - 0 pkt.

2. Punktacja za swiadectwo dojrzaroici. Za ka2d4 oceng 6,0 na iwiadectwie dojrzaro(ci
kandydat otrzymujc I pkt.

lvlinimalna liczba punkt6w, przy kt6rych egzamin w tbrmie rozmowy kwalifikacyjnej
uzna.Je siq za z.dany, wynosi .1.

rvyisze studia zawodowe - dzienne r6wnoregre (dla studiui4cych na innych kicrunkach)
linrit micjsc - I tl rniejsc

I . Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zaintcresowafi czytclniczych kandydata, oceniana
wedhrg nastqpujqcych zasad (punktacja ocen):

5,0 - l2 pkt.

4,5 _ l0 pkr.

4.0 - 8 pkt.

1,5 - 6 pkt.

..1,0 - _l pkt.

1,0 _ 0 pkt.

2 Purrktacja za s*iaclcct*o tlrryrzalosci. z.u kai.dtloccnq 6,0 nir i,niadcctrvic d.jrz.loici
ka ntiy dat otlzynrujc I pkt.

Nlinimalrra liczlra pLrnkto*. przy klrirlch cgzanrin rv rbnrric rozpro\\v kr,,alirikucy jrrc,j

Ltznitjc siq lil z(ian\. ulnosi .1.
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lyvzsze studia zawodo\ye - z.doczne
Iimit micjsc - 30 micjsc

I Roznror"a krvali{ikacyjna z zakrcsu zaintcrcso*ai czytclniczych kantll,tlata. occ.iara
w ctllug nastqpruipych zasad ( punktarja ocen ) 

j

5.0 - 12 pkt,

1,5 - l0 pkt.

4,0 - 8 pkr.

-3.5 _ 6 pkt.

3,0 - .{ pkt.

2.0 - 0 pkr.

2. Punktacja za iwiadect*'o dojrzalo(ci. Za kazd4 oceng 6,0 na srr iatlcctw.ie dojrzalosci

kandydat otrzyntuje I pkt.

i\linimalna liczba punkt6w, przy kt6rych cgzamin r.r,formie rozmowy kwarifikacyjncj
rrznajc siq za z<lany. wynosi -1.

W}'DZIAI, }IISTORYCZNO - SOCJOLOGICZNY

HISTORIA
studia dzienne magisterskie
limit nricjsc - 100

Rozmowa kwalifikacyjna z nastqpujqcych przedmiot6w:

Flistoria ( 2 pytania), Wiedza o spoleczoristwie ( I pytanie)

L Kandydat moze otrzynrai maKslmuln:

a)za rozmor,vq krvalifikaclj nq -50 pkt.

b)za oceny zc Slviadectrva dojrzalo(ci - lC) pkt.

\laksymalna liczba punktiriv rno2li*,ych do uzyskania rv

krva lifikacyjncgo, w y nosi 60.

1. Za rozmorvq kivalifikacyjn4 kandydat otrzyrlrryc occnq rv skali

na punx tv:

-s.{) - -sQ plit.

'J.5 - -10 pkr.

4.0 - 30 pkr.

3.5 - J{) pkt.

.1.0 - l0 pkr.

wl niku postqpos ania

2 - 5, kt<irq pl'zclrcza srq
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2,0 - 0 pkt.

IVlinirnalna liczba punkt6rv, przy kt6rych ogzamin u formic roznrowy krvalifikacyjncl
uznaje siq za ztlany, nynosi 10.

3' Zl oceny na i*iadectrvie dqrzaro6ci kan<rydat uzyskujc' punkty, za Srcdniil ocen z 4
przcdmiot6rv: historia, gcografia, wicdza o spoleczcristwie, jqzyk obc1. nowozvtnr,
wg. nastQpuJqcego przelicznrka:

W skali 6-cio stopniowej:

6.00 - l0 pkt.

5.75 - 9 pkt.

5,50 - 8 pkt.

5.25 - 7 pkt.

5,00 - 6 pkt.

W skali 4 -stopniowej:

5,0 - l0 pkt.

4,75 - 8 pkt.

4,5 - 6 pkt.

4,75 - 5 pkt.

4,50 - .l pkt.

4,25 - 3 pkt.

4,00 -2pkt.

3,75 - I pkt.

1,25 - 4 pkt.

4,0 -2pkt.

3,75 - I pkt.

Warunkiem przyjgcia na studiajest uzyskanie przez kandydata minimum 2l pkt.
Kandydaci na studia dzienne historyc zne, kt6rzy zdadzq egzamin, a nie zostan4 p nyjqcr z
powodu braku miejsc, bqdq mogli siq ubiegai o przyjqcie na stuclia socjologiczne, a2 oo
wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku os6b, kt6re zdalyby cgzamin na studia socjologiczne, a nie zostaly przliqte
z powodu braku miejsc, mog4 ubiegai siq o przyjqcie na kierunek historia, aZ do
wyczcrpania limitu nriejsc.

studia rvieczorowe magisterskie
linrit nricjsc - 60

Podstan4 plzyjqcia na srudiajest konkurs Srviadectrv dojrzalo(ci.

o kolc.ino(ci przyjqi dccyduic Srr'clnia ocen na Sniatlcctrrie do.jrza66ci z przeclrniot6w. :

historia, gcogralia, s icdza o spolcczcisl* ic. jqzyk obcy no\\ ozyrlty.
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studia zaoczne magisterskie
linrit micjsc - 100

Podstaw 4 przyj gc ia na studiajest konkurs j\\iadect\\ dojrzaloSci.

o kolc'.inosci przljgc decyduje (rednia occn .a srviadect* ie do.irzaro(ci z przcrrrniot6* :

hrstoria. gcogralia. sicdza o spoleczcristivrc, jqzl k obcy. no\\02\tn).

SOCJOI,OGI,\
studia dzicrrne magisterskie
linrit nricj sc - 80

figzamin ustny obejnru.;e nastqpq.pc zagadnicnia:

|. llistoria po*szcchna i Polski XX rv.

2. Wicdza o spoleczcristwie.

l. Wiedza na temat podstawor.vych problemow polski i ivsprilczesnego (uiata.

Kandydat moZe otrzyntai rnaksimum:

- za oceny z egzaminu $'stQpncgo _ 50 pkt.

- za oceny na Su, iadectwie dojrzaloSci _ l0 pkt.

Maksynralna liczba punkt6rv rnoZliwych do uzyskania w rvyniku postQpowania

kualifikacy.;ncgo - 60.

Za odpo',ied2 na cgzaminic ustnyr.' kandydat otrzymuje occnq \4 skali 2-5, kt<5r21 przclic za

siq na punkty w nastqpuj4cy spos6b:

5,0 - 50 pkt.

4,5 -{0 pkt.

4,0 - 30 pkt.

3.5 - 20 pkt.

3.0 - I0 pkt.

2.0 _ 0 pkt.

l:gzalnitt tlznitic sig za zdany, jcSli klndydat rrzyska nrirrinrLrrl I0 pkt. z cgzurlinu gstpcj.ro.

[)trnktac.ja za Srcdniil occll tta iutitr,lcctsic dojlzaloSci z przcdnriptril: Sistsrir. rricdza rr

spolcczcristu ic ijqzl k obc1, l.jqzyk korrgrcsorr.y):

\\'skali 6-cio stoprriurt e'j:

6.0 - l{) pkt.

.5.66 - 9 pkr.

+,-l-1 - .l pkr.

-+,0 - 3 pkt.
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5.13 - 8 pkt.

5.0 - 7 pkt

.1.66 _ 5 pkt.

W skali ,1- stopniorvcj:

3,66 - I pkt.

5,0 _10 pkt.

1.66 _ 8 pkt.

1,33 - 6 pkt.

1.00 - .l pkt.

3.66 - 2 pkr.

osoby, kt6re zdaly egzanrin na studia dzic.ne socjorogiczne rub historyczne, a nie
zostaly przyjqte z powodu braku miejsc, mogq ubiegai siq o przylqcie na studia dzic.nne na
wydziale Flistorycz'o-Socjologicznym w trybie odwolawczym, w miarq zwalnianych
miejsc na li.cie przyigtych na socjorogig rub historig. o kolejn.(ci przyiqi decyd'je riczba
punkt6w uzyskanych na cgzaminie wstQpnym.

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc - 100

Rozmowa kwalifikacyjna dotycz4ca jeclnego z wybranych zagadnie6:

LHistoria powszechna i polski )CX rv.

2.W ie<lza o spoleczeristwie.

S.Wiedza na temat podstarvowych problem6w polski i wsp6lczesnego Swiata.
Kandydat moze otrzymai maksrnrum:

- za rozmowQ kwalilikacyjnq _ 50 pkt.

- za oceny na (rliadect*ie dojrzaloSci _ l0 pkt.

llaksymalna liczba punktorv otrzynrara rv u'y.iku postqpo*arria kr.va lifikacyj ncgo - 60.
Za rozmorvq krvalifikacyjn.l kantJydat ot'zy'rnujc occnq * skali 2-5. kt6r.i1 przcricza siq 

'apunkty w nastqpuj4cy sposrib:

5.0 - 50 pkt.

1,5 +0 pkr.

.1,0 - 30 pkt.

.1.5 2t) pkr.

.1,0 - I0 pkl.
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2,0 0 pkt.

Iigzanrin uznaje sig za zdany, jcsli kandyclat uzyska rlininrLrm l0
krvalr fi kacyj ncj.

Punktacja za Sredniil occn na ju ia<jcctwie dojrzalo(ci z pr.zcr.lrrr iokirr :

spoleczcrlstri ic i.1qzyk obcy (jqzyk kongrcsowy,):

\\' skali 6-cio stopn iowej:

6.0 - t0 pkt.

5.66 - 9 pkt.

_5.t3 _ 8 pk1

-i.0 - 7 pkr.

.r,66 _ 5 pkr

-+,33 - -l pkr.

1.0 - .j pkt.

3,66 - I pkt

W skali 4- stopniorve' j:

pkt. I roznto\ry

historia. ri ictlza o

5,0 - l0 pkt.

4,66 - 8 pkt.

4.33 - 6 pkt.

.1,00 _ :t pkt.

3.66 - 2 pkt.

WY'DZIAL I}IATENTATYCZNO . FIZY CZNY

F-IZYKA
studia dziennc magisterskic
linrit rnicjsc - 100
specjalno$d: lizyka i techniki komputerowc
rrr2sze studia zanodorve - dzicnne
rnlI r']trL'lsc - /)

specjalno5d: lizyka i tcchrriki komputerorvc
rr r iszc studia zarvodon.e - r.nocr.na
linrit nrie'jsc - 50

l. Na Irok stLrdir.rrr p'zyjrnowuni s4 bcz r.zrrrorry k*.rririkacr jrru,j. ot.zynrrLl4c

tltltlatko*o 60 ptrnkt(rri. kandydlci. krtltrz.r- t przctlnriol6t lratclllirtvl(ir i llz-rli.
rrzlsktrli na (\\iudcct\\.ic do.jrzirlo(ci ()ccn\ co nirjrnni,.,j tkrbrc (_l).

l. I).zostali kandytlaci uczcsr'iezr1 rr r.z'orr, ic k*ulilikae_r'lrrcj obtj'r11l1cc,j .ecrq:



a) poziomu wiedzy w zakresie szkoly iredniej z fizyki i rnatcrnatyki,
b) zaintclesowari kandydata,

c) motyrvaqji kandydata.

Komisja kualifikacyjna dokonujc occny kandyclata u, skali punktorvcj otl
punkto$.

3 Za oceug na i*iadect*ie dojrzarosci z tlzyki i uratematyki ('ie'zare2'ie
przedmiot6iv), kandydat uzyskule nastqpuj4c4 iJoSi punktou.:

Ocena z przcdmiotu rv skali 6-cro sropnlorve.;:

6'() - 25 Pkt. .1.0

5.0 _ 20 pkr. 2.0

+.U - t.s pkr.

W skali 4- sropniowej:

- 25 pkt.

- 15 pkt.

0 do (r0

clla obu

5,0

4,0

10

2,0

- 5 pkt.

- 0 pkt.

- 5 pkt.

- 0 pkt.

Je'ef i na .wiadectwie jest wigcej ni2 jedna ocena z tizykr (matematyki), to bierze srp
pod uwagg najlepszq ocenq wybranq spos16d wszystkich ocen z riz.yki (rnatomatyki).
Za oceny na riwiadectwie dojrzalosci kandyaat mo2e uzyskai maksymarnie 50 pkt.

4' Post€powanie krvarifikacyjne urva2a sig za zakofrczone pozytywnie, jesri kandydat na
studra stacjonarne (magisterskie lub zawotiowc) uzyskai r6cznie (za oceny 

'aswiadectwie dojrzarodci iza rozrnowg kr'arifikacyj nq), co najrnniej 35 punktciw,
natomiast kandydat na studia zaoczne uzyskal l4cznie, co na.;mnrej 30 punktow.

uzupelniajqce zaoczne studia magisterskie
limit micjsc -25

l warunkicm koniccznym jcst posiadanie dypromu uko6czenia *yzszych studitirv
zau odorvl,ch z fi2,1-ki.

2 Bez postqpo*ania krvaliri kaclncgo bqdrl przyjnro*ane osoby. kt6rc na dypronric
ukoriczcnia rvyzszycrr studiorv za*odoivych z fizyki posiadajrl uccng [rar.dz. trobr.q ruo
rralq iredniq occn zc studitjrv zawodorvy.ch nic ni2szq ni2 -1.0.

-l ltoz<-rstali kandydaci Lrczosrniez4 rl rozrrror,, ic k*irririkacyjnc'y, rl lrcj nr Lrj lpccj occnq;
a) poziontu sicdzy z zakrcsu fizl.ki i ntalcrtratyki,

b) za intcrcso* ari kandydata,

c) nrotywacjr kandytlala.
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Maksymalna liczba punkt<irv nro2rirvych do Lrzyskania r.l. wy'iku roz'ro\r,y
kivalifikacyjnej - 60. postqporvanic krvarifikacyj'e urva2a siq za zakoicz.nc
pozytyrrnie, jc(li kandydat uzyskal co najrrniej 25 punkt(^v 

^ rozro\\c
ku a lilikacyjnq.

}IATE}IA'tYKA
studia dzienne magisterskie
limit nriejsc - 30

}IATENIA'TYKA
rrvisze studia zarvodorve
limit miejsc - 30

specjalnoSd: mafematyka finansowa - wyisze studia zawodowe
limit rniejsc - 30

;pecjalnosd: 
matematyka z metodami informatycznymi - wy2sze studia zawodowe

|lmrt mtctsc - Jt,

studia zaoczne
matematyka - studia magisterskie
limit miejsc - 20

Kandydaci, ubiegajEcy siq o przyjqcie na kicrunek matcmatyka, zdaj4 cgzamir.t.z
nratematyki. Egzamin ma charakter pisemny i sklacra siE z dw6ch czgsci, odbywajEcych srg

w dw6ch kolejnych dniach. w pierwszyr.n dniu, kandydaci otrzyrnuiq .o rozwiqzania 5

zadair (czas trwania cgzaminu: 240 minut), zai w drugirn dniu - l0 zacrair (czas trwanra
cgzanrinu: l50minut).

Egzanrin occniany jest w skali punktowej: od 0 do l0 punktriw, za ka.de zadanie w

picnvszej czpSci i od 0 do 5 punkt6rv, ,za z.adanie rv drugicj czESci.

Maksymalna moZliwa clo uzyskania liczba punkt6rv jcst rtiwna:

za I czq6i egzanrinu

za II czq$i egzant inu

l4cznic:

5 x l0 pkt. .- 50 pLrrrkr6w,

l0 x 5pkt. 50 punktclw

| ()0 pLrrrktorv

l:-r-rzarrrl zostrue urnrn\ za zdan,l'. jcSli kandydar Lrzyska co nir jnrnicj 35 punkki*,.

\\'ytizialo\a Konrisja nckrutlcyjna spolz4tlza zbiorczil lisrq r.ankingorril kandldaltir,,,
kttirzy ztlali c-r-rzurnin \\stQpn\. o nric'jscLr na lijcic decydLr.lc iiczba Lrzrskanvcrr punkttir,
rr. cgziurrrric wstqpnyrn. w przlpadku. gdy pc*ni kantrlrraci uzyskari rakq sirrul ricztrr;

rrunkto\\,. ich nriejscu rra zbio'czej ri(cie rnnkingo*c.i, dccydujr: * pic^r,szr,,j korejno(ci.
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\\' oparciu o kolcjno(c na zhiorczej riscic rarrkin-qo*.cj. prclcrcrrcjc kantr;-dat(^r. i rinrrry
n,qrsc' \\')dziaro*a Konrisja Rck'utacrjna sporz4dza risty'ankingo*.c.a poszczcg6lnc
r.dzajc studiirw, z r*zgrpdnienicrr spccjol.o(ci rv przypatiku stutlirirv za*odo*ych. o
przylqciu na studia dccydujc znarczicnic siq na .icdncj z list r.a'ki'go*ych,
przy porza.dkou.an,"-ch rotlzir.lom studrti* lub spccja InoJciorn.

ocena koricona z ntatelnatyki na S\\ iadectwio

matcmatyki uzvskana na cczantinie dojrzalo(ci

dojrzalo6ci i rv dr.Lrgiej kolejnoscr, occna z

(cgzaminie matufa ltrvnt).

tlolilr:zy i. przetl cgzanrrnenr. tlo wyntaganvch

Ibrnrularz dcklaracyjny opraco\\any przez

Kaldy z. kandydat6* jcst zobowi4.zan).

dokumcnt6* rekrutacyjnych. dodatkouy

WKR.
o

uzupelniaj4ce studia magisterskie dzicnne
linit nricj sc - 30

uzupelniaj4ce studia magistcrskie zaoczne
limit nriejsc - 30

I o przyiqcie na uzupclniai4ce studia 
'agistcrskie 

mogq ubiegai siq r.r y,lzlcznre
absolwenci rvy2szyc' studirirv za*,odowych, posiadai4cy tlyplom liccncjata z
ntatematyki.

2. Kandydata obow iqzuje cgzanrin ustn), spra$ dzai4c) nlcf).tor),czne przygotowanic <Jo

podjqcia nauki na uzupclniajtpych srudiach nragistcr.skich.

3 w przlpadku, gdy liczba kandldat6w. kt.rzy otrzynrari ucorlq pozyry\! ri1 na cgzanrinic,
jest u.igksza od linritu ntiejsc, o przyjqciu kandy.data decyduje jrctlniar ocen z
przcdmiottiw ntatcmaty.cznl.c lr uzvskanych potlczas studit!w zauotiorlych.

tNIrollNtA'IYK.\
rrrisze studia zanodolc - rtzicnnc
lirnit nr irj sc - 60

Kltndldaci Lrbicg.rjtlcy siq o przyjqcic na lirc.unck inrofnlatlka, zclirjll cuzrrnirr
lrif tcnrirtyki l:gzanrirr nta chariktcr ltisctrrnr i sklatla siq t.l tl,Jiui.
\\'lrriki cgzrrrniru potrurrarrc si1 * p.rrkracrr: od () d. r0 pLrrrkt.* zlr kirztlc zutraric.
lVlakslrntlna licztra punkttin nrolli*r-ch do Lrzyskirnia r \\vnrku cgzanrinrr - 70.
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ligzanrrn uznaJe siQ za zdany, jejli kandydat uzyska co najmniej 25 pkt.

lvv2sze studia za*odorve - nroezne
lrmit rnicjsc - .18

Przyjgcic na podstaw ie z.lt>Zcnia lvmacanych dokumentti,r.. KonkLrrs jri iadccrw.

dojrzaloSci.

o przyjgciu declduje riczba punkt6i', uzyskanych na s*iatrect*ie d.irzahrJci z
nrarcnratyki, infbnrrarirki, fizyki, iqzvka obccgo. w przypadku \\'ysrqporania tr*cicrr occn
hicrzc siq pod u* uuq occnq \\ \,,,s,/tl.

\\' skali 6-cio stopniowrj:
6,00 - 6 pkt.

5,00 - 5 pkt.

-1,00 - .l pkt.

3,00 - 3 pkt.

2,00 - 2 pkt.

W skali 4-stopniorvej:
5,00 - 6 pkt.

4,00 - .1 pkt.

3,00 - 2 pkt.

Maksymalna liczba punkt6w nroZlilvych do uzyskania 24.

\\,YDZIAL PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

PEDA(;OGIKA
studia dzienne magisterskie
Iirnit micjsc 200

Elcnrcnty lckrutacj i:

l. l]adan ie prcdyspozycji kandldata

l. Srr iltlcct*o d<l jrzalo(ci:
j. polski.

h istoria,

.1. obcy t)o\\o2ltDy (nluwyzsza occnil)

bioloqta (z blitkLr biokrgii - ehcrniu.

z braku biologir i chcrrrii fizyka.

(0-20pkt.)

(0-{0pkt.)
(0- | 6pkt. )

(0-3pkt. )

(0-,\pk t. )



Przy skali stopni:
odpowicdnio punkty

rv przypadku braku *ymicnionych

przednriotow gcografia) (0 t'tpkt.)

o

8

l6 - jqzyk polski

(0-a0pkt.)

(0- I 6pkt.)

(0-upkt.)

34-s
146
28t2

Przy skali stopni: 3 4 5
odporviednio punkty I 4 8

2 8 16 _jqzyk potskr
Przy drvtich ocenach na jrviatlectwie dojrzaloSci _ roczna I

maturalnego(egzanl inu dojrzalosci) - zaliczanry oceng w).Zsz4.

3. Rozmorva kwalifikacljna (0-10pkt.)
Nlaksymalna liczba punktdw mo2liwych do uzyskania w wyniku postqpowania
kwalifikacyjncgo - 100.

Postgporvanie kwalifikacyjne urva2a sig za zakonczone pozytyrvnie, jefli kandydat uzysxa
minimum 40 pkt.

Kandydaci na studia dzienne bqd4 przyjmorvani wetllug nalrvyz szej liczby punkt6w
uzyskanych og6lem, do wyczerpania limitu miejsc.

studia wieczorowe magisterskie
Iimit miejsc - 150

Przyigcie na podstawie ao2enia wymaganych dokurnent6w. Konkurs irviadectrv.
Kandydaci na studia wieczorowe przyjmowani bqdq wcdrug najrvy2szej liczby punktow
uzyskanych na Swiadectwie dojrzaloSci, do rvyczerpania linritu nriejsc:

Swiadectrvo dojrzaloSci:

z cczal11tnll

j. polski,

historia,

['r'zy skali stopni:
otlporl icdn io punkty

I'rzy skali stopni:

j. obcy norvoZytny (najrvyZsza ocena) (0_gpkt.)

biologia (z braku biologii - chcnria,

z braku biologii ichcnrii- fizyka,

w przypadku braku rvynr icn ionych

przctlmiotorv ,. gcogra lia), (0 8pkt. )

6
8

l6 -.iqzyk polski

lt

2li

5

6

t2

_5
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odpowicdnio punkty | 4 g

2 8 16 -jqzyk polski

Przy d$'tich occnach na il iadcctr'" ie tlo.irzaloSci - loczna i z cgzanrinu rnuturalrcg,
(cqzarninu dojrzaloSci) - zaliczlnry. ocenQ w).zszil.

studia zaocznc magislcrskic
linit nricjsc- 150

Przljgcie na p'dsta*ie zlo2enia *rnraglnyeh tlokurnc.nt,N. Konktrr.s (*iadcct\
dojrzaloSci.

Kandydaci 
'a 

studia zaocznc przyjnrtlrvani bqd4 uctrhrg najrvl.zszcj liczby punkt<iir

Ltzyskanych na iu iadcchlie tlojrzalodci, do rvyczerpania lrnrrtu nrrclsc.

Su, iadectwo dojrzaloSci: (O_a0pkt.)

.1. potski. (0_ I 6pkt.)

historia, (0_8pkt)

j. obcy (najlepsza ocena), (0-gpkt.)

biologia (z braku biologii _ chcnria,

z braku biologii ichemii _- tizyka,

w przypadku braku wyrnienronych

przedmiot6w - geogratia), (0 _gpkt.)

Przy skali stopni: 3 I 5 6
odpowicdnio punkty I 4 6 g

2 8 12 16 -jqzyk polski

Przy skali stopni: 3 4 5
odporvicdnio punkty I .+ g

I t( 16 -jgzyk polski

[)rzy dr.'tich ocenach Ita Srviadectrvic dojrzaloSci - roczna iz cszarnirru rlatur.lrlncro
(cgzarninu dojrzalosci) - zaliczarny occnQ wy2szq.

studia ntagistorskie zaoczne dla polak6rv z Bialorusi

| . Pnrca piscrnna sprarr.dza jllca znajorrro(i .jqz-v-ka polskicgo ( 0__+0 pkt. )

L Rozrrona klalrfikacylna ( 0-.10 pkt.)

\hksrn*rlna liczba punkttiw .roZririych tra uz,lskarria * *r,rriku p.s(qpu*urriir

krrlilikacrjncgo. 70

Zcro ptrnktri* uzrskarrrch,/ir pnlcc piscntn4 tlyskrilrlilikLtyc klndrcjltir.
f iszirrrrin uzn:rjc sig t.ir tlJany.je'(li kundydat otrzynra rrrininrurn ..i () 1.l11n[11i11.
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studia magisterskie uzupelniaj{cc zaoczne
bez limitu
studia magisterskie cksternistl czne uzupel iaj4ce
bez linitu

Nab6r zostanie przc'prorvatrz.nv spo(r6d absor*cnto* uczcrnr nadal4cych tytur licenclara
iv zakresic pcdagogiki i kicrunk(ru, pokrcrvnych.

Elez cgzaminu przyjmo*ane bqd4 osoby, kt6rc uzyskarl, podczas *vzszych srutlioiv
za*odo*ych Sredniq ocen minimum 4,0. p.zostalycrr kandydato* .boiliqzu.yc rozmowa
krvalifi kacyjna.

Oceny z rozmowy kwalifikacyjnej punktowane s4 nastqptrj4co:

Occna punkty

5,0 16

4 5 t1

4'C) 8

{\ 'l

3,0 2

WYDZIAL PRAWA

PRAWO
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 220

I Egzlrnin \\stQpnv obcjnrujc: cgzanrin prscrrny - tcst ,/ histor-ii gr.az z zagadnicrrionri
dotyozqcymi wspcllczcsnych pr.oblcnr6w spoicczno_polit;,cznycn.

2 l\'laksymalrra Iiczba punkt6w rnozriwych do Lrzyskania z cgzarrinu rvynosi 50.
3 l'gzamin urvaza siq za ,,'any, jezcli kanclydat otrzynral co nqrnnicj 20?i, nraks,v-nrarncl

liczby punkt6rv.

.1. O przyjqciu dccydujc liczba uzyskanych punkt6rv, do rvyezcrpanra

studia zaoczne nragistcrskie
linrit nr icjsc - lll0

Przljqc:ic tta potlslarvic zlozcttia rvrnlrganych tlokLrrrrcntti* tlo l vezcr-parril Iinritrr przr,jqc.
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studia eksternistyczne
limit miejsc - 50

Przyiqcie na studia odby*a siq na poczqtku ka2dcgo scnrcstru na podsta* ic z.I<:zcnia

w ynraganych dokurnentorv.

uzupelniajqce zaoezne studia magisterskie

limit miejsc 80

Absolwenci studi6w r,agistcrskiclr o kicrunku: administracja nabor na podsta*.ic

zlozcnia 
'nyrnaganych 

dokurncnttiw. o przyiqciu na I rok studitix dccyduje pozycja na

liscie sporzEdzonej na podstar"ie occny na clyplonrie. w przypadku kanr.rytratou, kt6rzy

uzyskali te sam4 oceng na dyplomie o kolejnodci na liscic decyduje irednia ocen ze

studi6w magisterskich.

ADilIINISTRACJA
magisterskie studia uzupelniajqce - dzicnne
limit miejsc - 50
magisterskie studia uzupelniajqce - zaoczne
limit miejsc 350

L Absolwenci uczelni licencjackich o kicrunku: administracja .' nab6r na podstawre

zlo2enia wymaganych dokumentorv. O przyjqciu na I rok studiow tlec.,-duje pozl,cja rra

li6cie sporz4dzonej na podstawie oceny na dyprornie. w przypadku kandydat6rv, ktorzy
uzyskali tg sama ocenQ na dyplornie o korejnosci na riscie dccyduje srednia.cen ze

studi6w liccncjackich.

2. Dopuszcza sig mo2lirvosi studiowania absolwentriw innych rvyzszych uczelni o

kicrunku pokrcwnym po przcprowadzcniu rozmowy krvalifi kacyjnej.

Przewodnicz:1cr
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