
Uchwala nr 241

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 2l kwietnia 2004 roku

rv sprawie zasad, trybu pr4 jg(, oraz zakresu egzamin6rv \\ stppn).ch

na I rok studi6w rv Unirversytecie w Biarlmstoku rr roku akacrernickim 100511006.

w oparciu o art. l4l ustawy z dnia 12 wrzesnia 1990 roku o szkolnictwie w)zszym
(Dz.U. Nr 65 poz. 385 z p6in. zmj, Senat postanawia co nastqpuJe:

I Czg66 og6lna

61

Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi nab6r kandydatdw najcdnolite studia magisterskie.
\ 'yzsze studia zawodowe oraz studia magisterskie uzuperniai4cc w ramaoh lirnitu mrelsc
(przyjei) ustalonego przez Senat.

$2

l Prrv"igcie kandydat6w na pierwszy rok studi6w 
'ast*puJe 

na podstawie postEp.r.vania
ku alifikacljnego. kt6rego elomentami s4:

- k.nkurs swiadectrv - dra kandydat6w posiadai4cych srviadectuo d.jrzalosci r.rzr skanc *
systcmre,,starej matury",

- konkurs (ranking) (redniej % punkt6r.v uz-yskanycrr z przedmiotri,,v * czqsci pisemnc.j
cgz-anrillu t'tlaturalttcgo - dla kandydat6lv posiadajqcych swiadectrvo tlrjr.zalosci uzrskarlc *
s)stcntrc .,nowej malury",

- konkurs (klas1 rikacja koticowa) sr.viadectr.v ukoficzenia szkoll !rcclnie.j - tlla kirrrthtlarr^r
posiadaiEct ch iw iadcctwo doj rzalosci uz.vskarre rv sr stcrTr ic ..r1.* c j .ra tun ...



2.

3.

sprawdzian predyspozycj i kandydata.

cgzamin piscmny,

- egzamin ustny.

- roznlowakrvalihkacyjna,

- ranking Srednicj ocen ze studi6'uv licencjackich - clla kandl dattirr na nragistcrskie sruor.
uzupelniaj4ce.

- ranking ostatccznego wyniku studiow zawodowych (ocena na d!.plomie liccncjata) _ dla
kandydat6w na magisterskie srudia uzr-rpclniaj 4ce.

- nabor na pt.rdstar.rie zlo2cnia r,,y nraganr ch tlokumentrrw.

Ws4'stkie etapy postQpowania krvalifikacyj nego oceniane s4 punktowo.
Postqpor'vanie rekrutacyjne l4cz4ce dwa etapy krvalifikacji jest Lrkoriczone z r."l nikrem
pozy tywny m. jeSii kandydat uzyska z kaZdego elapu egzaminu uynik pozl.ty*ny.
Pisemny egzamin rvstQpny .jest anonimowy. pracQ pisen.rnq oceniel4 niezale2nie dwaj
cgzamlnatorz)'' specjarisci z danego przedmiotu. w raz.ie .iezgodnosci opinii
cgzaminator6w, ostateczlE ocenp (lub punktacjQ) ustala przewodnicz4cy komisji.

'le'eli kandydat nie przyst4pil do egzami'u maturalnego z kt6regos z przedmior6r.v ob.rgtych
krvalifikaci4 na strdia przrystqpuje do egzami'u z tego przedmiotu (przcd'riot.rv) na Uczernr.
wynik tego egzaminu (koricowa liczba uzv-skanych punkt6r.v w skali od 0- r 00) ycsr
rvyliczona wg algorytmu dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszcrzonynt.
W postgpowaniu rekrutacyjnym nic uwzglEdnia siq certy fikatow jgzykorvych.

.1.

6.

5.

$3

Zesta\,ly zagadniefi oraz ew.entualny w1.kaz Iiteratury do cgzaminu !\.stgpnego se1

udostgpnia.e kandydatom nie ptrzniej ri. na 4 micsi4ce przed rcrrni.enr rozpoczqcra
cgz,amin6w wstgpnych, na rvarunkach okr.eslony.ch przcz Dziekana.

$1

l fcnraty plac piserr'ny- ch oraz tcsty plz)-gotolvuiil. z ulzglqdnicnicm zasad t1jloici. os.hr
\\\ znaczone przcz Przcr.roclniczilcl,.ch Komisji Wl,dzialorvl ch .



J.

2 Pisemne prace egzaninacline mog4 byi utlostqpnianc d. *griltru kandy dat.m rv

obecnorici przcdsta*iciela wy'dzialowej Komisji Rckrutacyjne.j * cr4gu lJ tlni od dnia

ogloszenia wl nik6w cgzantinu pisemnego.

l.

l)

Postgpowanie k'nalifikacyjne przeproradzaiq wydzialowe Komis.ie Rckruta.jnc. po*orane
na wniosek Rady Wl dziakiw prz.ez Dziekana.

Prze'ul odnicz4cym wl dzialowej Komisji Rekrr-rtacy jnej jest Dziekan lub inny hauczl,ciel
akademickr wyznaczony przez Dziekana.

Do zadari Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej naleZy w szczegrilnoSci:

a. zatwierd,zanie test6w i temat6w prac pisemnych (wyboru dokonuje prze*.dnicz4cy
WKR) oraz nadz6r nad ich organizacyjnym przygotowantem,

kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandy.dattiw.

zawiadomienie kandydat6w o terminie postgpowania kwalifi kacljncgo,
przeprorvadzenie postqpowania kwalifi kacljnego.

podawanie do wiadomorici wy nik6w kaZdego etapu egzaminow.

przy;morvanle kandydat6w na studia w ramach lirnitu,

indyu idualne, pisemne powiadomienie kandydat6lv o przl.jEciu lub nie przl.jqciu na

studia.

h. opiniowanie odu'olan do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

i uydawanie zaswiadczeir o r.lynikach postgpo'"vania, w kt6rych nalezy ka2clorazo,,r.o

zamreszczat pcrn4 inforrnacjg za'"vieralqc4 *yniki \\sz! stkich e rerncntow

postgpowania k*alifikacyjnego:

- r'v przypadku egzarninu rvstQpnego - podanie rvszystkicrr przecrnriot6rv i u4ska'ych
wynikdw (stopnie, punkty),

- w przvpadku rozmo\\,y kr.valifi kacyj nej _ podanie rly.nik6l.
- u pr4 padktt poslugi*ania siq punktacjq - podanie rr-r.nikriu kualilikuracrch tlo

przl.jqcia.

j. odsylanie dokuntcnt6w kantlydatorn nie przyjgtl.nr na stutlia.

4 \\' pracach \\'l clzialouych Komis.ji Rcklutacy.jnl'ch biorq utizial ;.l.zctlstlrr ic iclc stLrtlcntorr.

Ich liczbE okrcsla [lacla \L1.dzialu. na uniosck organu szunur.zilrlu Sttrtlcnckicq..

b.

c.

d.

e.

f



6.

7.

5. w sklad wy dzialowych Komisji Rekrr,rtaclinych. w charaktcr.zc .bse^ratrra. m.g4
wchodzii naucirycicle szkril srednich delegowani przez Kuratrra os*iaty. I)ecyzjg u rcj

spra*'ie podejmr.rje Rada Wl,dzialu.

I iczelnian4 KomisiE Rekrutacyjn4 porvrluje Rektor. prze*,otlnicz4c1, 
'r tJczelniancj Komis.ji

Rekrutacy.inej jest Proreklor ds. Dy dakt;-cznl ch i Stude'ckich. D. skladr-r [.czelnianej
Komis ji Rekrutaclinej Rektor moze powolac przedsla,ui iciera Saur.rziqtru Srudcrckiego.
Do za<lafi tlczelnianej Komisji llekrutacyjnej naleiy w szczegdlno:ici:

koordynacja i nadz6r nad pracq Kornisji Wydziakrwych,

prz.r'lmowanie intbrnacji i protokol6rv Wy.dzialowych Komisji Rckrutacyjnl ch t
rvynikow i przebiegu postQpowania kwalifikacyjnego na p.szczeu6lnych kierurkach i

specjalnoSciach.

c. rozpatrywanie i przedkladanie Rektorowi r.l'niosk6w rv sprawie odrvolari kandl dato'r.
od decyzji Wl dzialowych Komisji Rekrutacyjnych.

[6

\\';'dzialowe Komisje Rekrutaoyjne, na podstawie posiada,'ych inrbr.macji o kandy.datach
nicpelnosprarvnych, dolozq rvszerkich starai, aby zapeu,nic kzrndydatorn dogod'e ."i,arunki

uczestnictwa rv postgporvaniu kw.alifikacyjnym.

Szczeg6iorve :zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprar.vnych w postgpor,vaniu

k*alifikacyjnym na studia w U'iwersytecie w Bialymstoku okreira Dziekan wydzialu. r
momencie zloi..enia dokume't6w prz-ez kancJydata. lecz nie p6inie.i ni|, na l4 dni przed dat4
roz,poczpcia cgzaminu rvstEpnego.

a.

b.

$7

l. Bez egzarrirtu \!stQpncgo bgdq przljnrow.ani na studia kandl dlci. posiath j.1c1

nriqdn narodorvc. .jeSli wvbrane przcz nich przedrriotl. ntaturalnc si; zgotlrre z

nlatLlrV

pro Ii le m
studi6w.

2 Posiadaczs ntatur zagtanicznych. mai4cy oby$atelstrvo polskic. si1 przrjr.nolanr .r stutlra
rvedlug zasad obor.viqzul4cl ch kancll,.dat(rrv posiadll4cr ch rnatur.l polskic.



3 Osoby. ktore uiTskaiy Swiadectrvo ukoiczenia szkoll, Sredniej za glanic4. bgdq tlepuszczane

do postgpouania k.'" alifikaclj nego. jcZcli przedlo24 nostry frkacjq iwiatlccr,,,ua d6jrzaloSci lub

je2eli Swiadectwo to zawiera slwierdzcnie, i2 dana osoba ma pla\\o ubregalil siq o studla

wyzsze w klaju wl starvie nia tego Swiadectwa albo tez clo itr iarlcctn,a .jest tlolilczone

zaSwiadczcnie. rrystawione przez polski konsulat, szkoh; lub *ladze szkolne rvlaSciricgo

kraju. potwicrdzajqce uprawnicnie do ubiegania sig o studia wl.zszc \r kraiu r\stawieuia
sr.viadectwa. Swiadect$o takie lnoze zostai potwield zone przez. odpo\\tcdltic Kuraroritrm

OSr"iaty riiaSciwe dla micjsca zamicszkania kandydata w polsce,

L Od kandydat6r,r' na I rok studi6w wymagane s4 nastqpri4ce dokumenry ;

tbrmularz wvpelnionl r.redlug okreSlonego \vzoru.

swiadectuo dojrzalosci w oryginale lub odpis s'"viadectwa rv' clany przez szkolg w
przvpadku kandydat6w posiadai4cych swiadectrvo dojrzalosci u:ryskane w slstemie

,,nowej matury" wymagane jest r6rvnieZ Swiadectwo ukoficzenia szkoJy Sredniei.

c. dow6d uiszczenia oplaty wnoszonej przez kandydata r.rbiegaiqccgo siq o przry.iqcie na

studia,

d. orzcczcnie lekarskie. stwierdzaj4ce brak przeci',l-ll s kazah clo stucliowania pa obranel

spccjalnoSci,

e. 4 lotograficlegitymacyjne,

f. kserokopia dou,'oduosobistego,

g. oryginal dl plomu ukoflczenia studi6w zar.vodouych, danego lub pokrervnego kicrunku

studiou. rv przy padku kandl'datorv na uzupclniaj4ce studia magistcr.skie.

2. wy sokosi oplaty pobicrancj od kandydat6w ubiegaiqcl ch siq o przl.iqcio na studia. zosranic

ustalona przcz Rektora. po okreSleniu prz-ez Ministra Edukac.ii lt"arodorvej i Sporru gorncl

granicy oplat i podana do rviadornoSci rv tcrminic ptiZnic.js4 m. W Lrzasaduielvch

przl padkach Dzickanorvi pr.zvshrguje prarvo zrvolnicnia kandy.tlatir z oborr,i4zku rriszczclia

tc.i oplaty.

3 W prz.vpadktr ptzeclloZeuia orzcczenia lckalskicgo. strvicld za j4ccgo pr.zccir."ri skazania

zdtorvotnc do pod jgcta studi<irv na r vbrany nr kicrurnku. \\'KR molc o|ntrrr ic .131.1111;79791111

kandl data do posrQpo\\ anla kuali likacy.jnego.

$8

a.

b.



3.

I

{9
Nicstawienie siE kandydara na egzamin lub jego czq6c. lv terniinic peclanlm (l() $i4dolnoscl
publicznej, eliminr.rje go z dalszego udzialu rv postqpowaniu kwalilikacyjnym. Kandy.crat.

kt6r1'z rvaznych pr4'czyn nie rn6gl stawii sig w \\yznaczonlm dniu na cgzanrin ustny.

mo?' za zgodq przervodniczqcego rvlasciwej komisji. przy st4pii ilo egzaminu ,ur, innl m dlru
egzamtnow ustnVch.

Z przebiegu postgpowania k*al ikacyjncgo kazdego kandyclata sporz4dza siq protokol.
ktorcgo dmk stanowi integraln4 cz-Esc formularza dla kancly data na studia. \l protokole
r'vpisuje siq wyniki u:ryskane z ka2dego etapu postQpowania kr' arifikacy.incgo. protokor

powinien byi podpisany przez Przewodnicz4cego i ',vsz-v-stkich czlonk6rv Komisji.
wsz,vstkie skreslenia i zmiany dokonywane w protokole. por.vinny byi uzasadnione r

potwierdzone podpisem PrzewodniczEcego Komisji.

Laureaci i finalidci olimpiad i konkurs6w przyjmowani s4 na I rok studi6r.l przez

wydzialou'e komisje rekrutacyjne z pominiEciem postEpowania kn alifikacy.inego, zgodnre z

Uchwal4 nr 175 senatu Uniwersytetu w Bialynrstoku z dnia 20 listopada 2002 roku ( z
p62niejszymi zmianami).

Z przebiegu postppowania kwalifikacyjnego, dotyczEcego naboru na okreslony kicruner
studi6w. Wydziaiowa Komisja Rekrutacyjna sporz4dza protok(il zarvicraj4cy listE

wszystkich kandydatow w kolejnoSoi uzyskanych wynikriw oraz podjQtzl decyz.l9 o przylqciu
b4d2 nie przyigciu na studia podpisan4 przez czlonk6rv i przervodnicz4cego wKR. Lrstq
os6b prz)iQtych, zgodnie z decyzl4 przewodnicz4cego, wydziarowa K'mis.ia Rckr.utacyjna
podaje do rviadomoSci kandydatom poprzez jej wyrvicszenie.

l

.4

N l0
l. w przypadku nie rvyczerpania limitu nriejsc, 'a skutek rezygnac-yi kandydatorv, \!'KR

w\ pc'rnra ark)rnatycznic mic'jsca o osoby zajrnui4ce kolcjne por\ !'ic \\ pr,krkole doboru
k a n d_v"d at6 rv .

2 \!' przypadku. gdy liczba kandydattlrv na dany kicrunck - spccialnoSd. zakualillkowana ..
przetlziale koriczqcl m korrktrls lranking). przckroczy okrcslonr linrit przv.jgc. ,.l6darxerrr 6r

kryteriunl kualifikacli jcst Srcdnia ()ccn uz)sk.lna z przednriokin. objgtrch r\slclrcqr
6



rekrutacji na poszczeg6lne kierunki studi6w ze iu'iadectwa dojrzaloSci rv przypadku ..starej

matury" lub Swiadectwa ukoiczenia szkoly Sredniej w prirypadku ..no\\!,j lnatury...

-1. Kandydat. ktriry zdal egzamin wstQpny lecz nie zostal przyjet,v z polqtlu brakr.r rniejsc na I

rok studi6w' dzientrl'ch moZe ubiegai sig o dopuszcz-enie do studio* lr charaktcrze \\olneso

sluchacza. Decyzjg w tej sprarvie podejmuje Dziekan Wydzialu.

-{. Kandydatom. kt6rzy- nie zostali pr4jgci z powodu braku miejsc na pierws4 rok studiorv.

przrysluguje prawo odwolania do Uczelnianej Komisji Rekrutacljnej \\ terminic l] dni od

daty tltrzymania decyzji o odmowie przyjgcia na dany kicrunek stLrcliirw, Kandl clat rno2e

r6wniez b1d prz,v.igty na inny kierunek studi6w. na kt(rry nie zostal \\\ czerpan) Iimit mie,jsc

pod warunkiem jednolito5ci :zakresu egzaminu wstQpnego.

5 Ostatecm4 decyzjg o przyjpciu na studia podejmuje Rektor na u'niosek Uczelniarrej Komisji
Rekrutacyjnej.

6. Decy zje o zwiEkszeniu limitu przljp(, oraz przeprowadzeniu dodatkouej rekrutacji

podejmuje Rektor, na wniosek wydzialowej Komisji Rekrutacyjne.i, okreslaiqc jednoczesnie

termin przeprowadzenia postgpowania kwalifi kacyjnego.

II. Czp5d szczeg6lowa

WY DZI AI, BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Biologia

studia dzienne magisterskie

Chemia

studia dzienne magisterskie

Ochrona Srodowiska

* r 2sze studia zawodorvc- dzienne

l)ostppOrvauie kualitikacyjne odbyrva sig na podstawic konkursu s$ iadcctw.

7



warunkiem ubiegania sig o przyjqcie na dany kierunck str-rditiw, u prz_v-padku kandy dat<iu,

legity mui4cy'ch siE swiadectrvem dojrzalosci uryskanym rv systemic no*e.i matury,. jest zdanie

pisemnego egzami'u maturalnego z jednego przedmiot' wl bra'eg. spoSrod nastqpuiEclclr:
[riologra, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka.

\\ ynik. wyraZony rv procentach, uzyskany .za eg?_amtn:

a) zdawany na poziomie podstawowl'm staje sig ticzb4 punkt6w rankingo,utlch.

b) zdawanl na poziomie rozszerzony m staje siq liczb4 punkt6rv rankingou,l ch po

przemnoZeniu przez rvsp6lczy nnjk 1,25.

W przypadku' gdy na Srviadectrvie dojrzalodci podany jest oddzielnre ul nik rv proceltach za

czqsi egzaminu zdau'an4 na poziomie podstawowym i czgsi zdawanq na pozromie

rozszerzony m wsp6lczynnik r,25 dotyczy wyniku tej drugiej czgsci. a pod uwagg bierze srg

u1 nik jednej kor4 stniejszej czgsci egzaminu.

Jesli kandydat zdawal na maturze egzaminy z rvigkszej liczby przedmiot6w sposr6d
r.r'ymienionych wyzej, pod uwagq bierze sig wynik najkorzy stniejszy .

w przypadku kandydat6w legitymui4cych sig swiadectr.vem cr.jrzarosci uzl skanvm r.r

systemie starej matury, prry kwalifikacji na studia bierze sig pod uwagQ sul.np najw.yzs:rych ocen
uzyskanych na swiadectwie dojrzalodci z nastgpuiEcych przedmiot6rv: biorogia, chemia, fizyka i
astronomla, geografia, matematyka.

Suma occn przemnozona przez wsp6lczy nnik 3.5 (prry szesciostop.iorve.i skali clcen) rnb przez.

-1,0 (przy czterostopniowej skali ocen) staje siQ punktacj4 rankingow4.

I-iczba punkt6w uzyskana prz-ez kandydata na studia, ,,vedlug potra'ych wy.zcj zasad, lest
podsta*q utworzenia list rankingorvych kan<iydat6w na poszczeg6lne krcr-unki studi6\\.

W przypadku kandydatrlrv, kt6rz1' uzy-skali tg sanle liczbE punkttirv. o kolejnoSci na liScic
dccydu.ie vrr) zsza oc!-na koticowa na Srviadcctrvic dojrzaloici (Swiadcctr."ie ukoriczenia szkolv
ircdniey - rv prz-rpadku norvej matury) kolojno z.:

a) biologii. chemii. tizy-ki. geogratii. nratenrat) ki - clla kantll rlatiiu ubicgljilcr ch srg .
przy.lqcic na kicrunki .,biologia" i .. ochrona Srodor,,iska...

b) chcrnii. Iizvki. biologii. gcogralii. ntatcmatl ki - clla kanthdattiu LrLricgljilcr e h srg o
plzyigcie na kicrunek ,.cheniia". 

a



Nlagisterskie studia uzupelniaj4ce z chemii dla absohventriw 3-letnich stu4iril liccncjackich
kierunku ochrona Srodorviska ze specjalnoSciq chemia Srodorviska

\\'arttnkicnr przyjqcia ua stltdia jest posiadanie dyplonru liccncjata z ocerl.l conaiprnicj tlobr-il

oraz Srednicj ar) Imet) cznej ocen ze studi6rv nie mniejszcj niz 3.5. Do sredniL'l ar\tnrer\ czn!,i

uliczane sa- ocen) z eqz-amin6rv i z zaliczeh z przedmiot6w nickoriczqcr ch srg cgzamincm z

u$zglgdnieniem ocen niedostateczry ch rtzy skany*ch w ci4gu calego okrcsu sttrdiirl lieelclackich.

WYDZIAL EKONOMICZNY

Ekonomia

studia dzienne magisterskie

studia zaoczne magisterskie

Zarz4dzanie i marketing

wyisze studia zawodowe - dzienne

w-visze studia zawodowe -z oczne

KJaq' fikacja ujbywa siq na podstawie konliunu Sr.',iadecnv lub testr-r z matematy ki. .lgzyka okego i

rierJ4. o spoleczerlstwie.

Zasady rekrutacji dla kandydat6w, kt6rzy uzy skati iwiadectvro dojrzalo5ci w slsremre
nowej matury.

Ranking u'lzglqdnia przedmioty egzaminu maturalncgo z mate mat) ki. .jgzy ka obceg. .raz
iviedz_v- o spoleczeristwie lub historii lub geografii.

,\l goryrm wska2nika r.ankingowego:

w = M(p x 1.2, R x r.5)+.t,,(p x 1.2, R x 1.5)+ o(ws,c, nNl, I 2. R x t.-s)

\l - liczba ptrnkt6rv odpo"l iada.izlca proccnto$cmu rvynikoni cgznrrinu rlaturrInero z

natcnratyki na poziomie podstawow)m (p) Iub rozszerzonynr (R);

.lo - liczba punktorv odpowiada.jilca ploccnto\!!'mu rrl nikorri L'r.lzantinu llaturitlltcqo z .j,..21 ka

\)[.]ccgo ua pozrol.nie ]lodstawowyn] lrrb rozszcrzonr..nr i



D - liczba punkt6$' odporviadaj4ca procento$emu wynikorvi egzaminu naturalncgo z q,iedzv tr

spoleczenstwic lub geografii lr"rb historii na poziornie podstaworvl nr lub r.zszerzonl r':
wynik rnaturalny (przcliczony na punkt]) 

'a poziomie potrstarro*lm jest mnozonr
przez uskaZnik 11.2). natomiast na poziomie rozszerzonynt przez (l .5\.

Zasady rekrutacji dra kandl dat6rv, kt6rzy uzyskali jr.liatlectr.ro dojr.zalodci u.s).s1cmie
starej matury

Ranking uwzglgdnia przedmioty maturarne z matematy ki, jgzy ka obcego oraz wreqz' o
spoleczefistwre lub historii lub geografii. oceny maturalne s4 transfbrmo\\ane na punktl uedluu
naslqpuJEcego przelicznika:

Przelicznik ocen koricowjch ni punkty

Occna Punkty

Celuj4cy 120

Bardzo dobry 90

Dobry 75

Dostateczny 60

Dopuszczaj4cy 35

Algorytm rvskaZnika rankingowego:

W=M+Jo+D(WS,G,H)

M - liczba punktor'v odpowiadai4ca r.q nikowi egzaminu maturarnego z rlatelnatyki;
l.t - liczba punkt6rv odpow'iadaiqca wynikowi egzaminu maturalnego z.jgz.yka obcego:
D - liczba punkt6w odpowiadai4ca wynikowi egzaminu maturalnego z ttiedzy o sporeczenstrvie
Iub geografii lub historii;

w pr4 padku, gdy kandy dat na studia <lzienne, nie ztjawa.l na egzaminic rnaturaln],rn
(cgzaminie dojrzalosci)matematyki i(lub) jg:ryka obccgo i(lub) wiedzy o spoleczerlsr,,r.ie r'b
hrstorii lub geografii krl terium klasy fikacji jcst test. Test sklada sig z rrzcch czqsci (matcmat\ ka.

igzyk obcy - angiclski Iub rosyjski. rvicdza o spofcczeristr.vie). a kancll clat zdaje 11 Iko przcdrrior
ntc w) stQpujqcy Ila nlattlrze. Z ka?de.i czqici testu mozna uzryskai nralisl malnie I2g pulrrol
rr liczanych do rankingu.

W przl padku, gdy kandydat na studia zatrcznc nic zdarral na cgzamiqic .lpjr.zaloSci
nlatenratyki i (lub).iqz1ka obcego) i (lub) uicdq o spofeczeristwic lub historii lLrb qctiglalii: a r,,

Irrz) paclku cgzanritru tr]aturalncgo \\sz) stkich wy nrienionych z ul lilczcnicrl .igzr ka 66ccuo: .itr

l0



ustalenia srednicj przyjmorvaua jest ocena (w1nik). jakq kandlclat uzrskal na s\\iadcct\\ic
dojrzaloSci rv przeliczcniu na punkty.

Ekonomia

magisterskie sturlia uzupclniaj4ce zaoczne

Przvj,icie na podstawie zlozenia rvymaganl ch dokumontou. Kr.r teriunr ksalifikacyi
stano*i srednia dwtich ocen: oceny na dyploniie licenc.iata. src,dnicj occn re studlo$

licencjackich (studia ekonomiczne).

WYDZIALFILOLOGICZNY

Filologia polska

studia dzienne magisterskie

limit miejsc -90

Filologia polska

studia zaoczne magisterskie

bez Iimitu

l. Dla kandydatow, ktorzy uzyskali swiadectrvo dojrzalosci rv sl,.sternie nor.vc j maru*.
podstawg krvalifikacji stanowi w-lnik egzaminu rnaturalnego z, iEzyka polskiego przclrczan)

z punkt6w procentowych na punkty rv skali l;1. w zale2nosci od poziomu e,qzanrinu

maturalnego iloSi punktow mnoZona jest przez rvsp6lcz.v_'nnik:

pozrom rozsz.erzony - wspr5lczynnik I,2

poziom podstarvowy - rvsp6lczy-nnik I

2 Dla kandydat6w, kt6rry uzyskali iwiadcctrvo clo.jrzaloSci rr, sr stcnrie stalei nlarun.
podstawg krvalifikacji stanowi ocena egzaminu dojrzaloSci z jgz,yka polskicgo przcliczana 1a

punktl. r.v nastQpujEcy sposdb:

rr skah (r-stopiniowe.; rv skali J-stopniowcj

6,0 100 pkt. 5,0 1 00 pkr.

-s.0 80 pkt. 4.0 . 70 pkr.

.1.0 60 pkt. 3,0 40 pkt.

1.0 .+0 pkt.

II



2,0 - 20 pkt

Filologia polska

magisterskie zaoczne studia uzupelniaj4ce

bez limitu

Krvalitikacja na podstawie zlozenia wymaganych dokument6w.

Do postgpowania kwalifikacyjnego bgd4 dopuszczeni kandydaci z drplonrem licencjara tego
sanrego h.rb pokrewnego kierunku studi6w.

Filologia

specjalno56: fi lologia rosyjska

studia dzienne magisterskie

limit miejsc -30

Filologia

specjalnoSd: filologia rosyjska

studia zaoczne magisterskie

bez limitu

L Dla kandydat6w, kt6rzy ,zyskali Swiadectr.r,o dojrzaloSci r.v s1,ste mie nowej matury
podstawp kwalifikacji stanowi suma wynik6w egzaminu maturalnego z. igzyka polskiego r

.ipryka rosyjskiego przericzanych z punkt6w procentowych na punkty w, skali l:1. \!,
zaleznosci od poziomu egzaminu maturalnego ilosi punkt6rv rlrnozona jest przez
wsptilczl-'nnik:

poz.iom rozsz.erzony - wspolcrynnik I ,2

poziom podstawowy - wsp6lcrynnik I

w przl padku braku cgzaminu maturarnego z jpt-yka rosyjskiego brana.iest pod u*agg .ccna
koricowa ze iwiadectwa ukoriczenia szliory srcdniej przcliczaua nu punkty * nastgp'iqc1
sposob:

6,0 100 pkt.

5.0 80 pkr.

4.0 60 pkt.

l2
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3,0 - 40 pkt.

2,0 20 pkt.

Ury-skane punkty za occng rocznE mno2one s4 przez u.sp6lczy-nnik 0.5.

3. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo clojrzalosci w sl stemie starej matury,,

podstawQ kwalifikacji stanov'i4 oceny egzaminu dojrzalosci z jgz.t ka polskiego i lq4ka
rosyjskiego prz.elicz,ane na punkty w nastEpuj4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt.

5,0 80 pkt.

4,0 -- 60 pkt.

w skali 4-stopniowej

5,0- l00pkt.

4,0 - 70 pkr.

3,0 - ,10 pkt.

3,0 - -10 pkt.

2,0 20 pkt.

ostatecmy wynik jest sum4 punkt6w uzyskanych z przericzenia ocen egzaminu dojrzalosci.

w przypadku braku egzaminu dojrzalosci z i}ryka rosyjskiego brana jest pod u*agg ocena

kwalifikacji koicowej ze swiadectwa dojrzalosci przeliczana na punkty w nastgpui4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

Ury skane punkty za oceng roczn4 mnozone s4 przez wsp6lczy-nnik 0.5.

Filologia

specjalnoSd: filologia rosyjska z jgzykiem angielskim

studia dzienne magisterskie

l. DIa kandydat6w, kt6rzy uzryskali swiadectwo d<rjrzarosci w sysremie noue j marurr..

podstawg kwalifikacji stanowi sunla wlnikow egzaminu maturalncgo z.l9z1 ka polskicg..

.ig:ry ka rosyjskiego i .l9z1ka angielskiego. w sy tuac ji, gdy ktorvi z .igz,v-'k<irr .bcy ch nic br r

przcdmiotcm egzaminu nraturalncgo. brana .jest pod urlagg r.ocrDa ocena Ko[rc()\\a lc
iuiadcctr'va ukoticzcnia szkolv Srcdnie.i. Wyniki przeliczanc s;l z 1.nrnk[tirr pi.occlt()\\\ ch pa

punkty u skali l: l. W zlle2noSci od poziomu cgzanrinu nraturalncso iloSc punktris prn(),/opt

w skali 4-stopniowej

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkr.

3,0- 40pkt.



Jest przez wsp6lc4 nnik:

poziom rozszerzony - wsp6lcrynnik I ,2

poziom podstawowy - wsp6lcz) nnik I

ocena roczna ze S*'iadectwa dojrzalodci przel iczana.iest na punkty w nastqpujipy spostib:

6,0- t00pkt.

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

Uzyskane punkty za oceng roczne mno2one sE przez wsp6lczynnik 0,5.

2 DIa kandydat6w' ktorzy uzy skali swiadectwo dojrzalosci w. s1 stemie starej matury.
podstawg kwalifikacji stanowiq oceny egzaminu dojrzalo3ci z jqzyka polskiego. lqzyka
rosyjskiego i jqzyka angielskiego. W sytuaoji. gdy kt6ryS z jEzyk6w obcych nie byl
przedmiotem egzaminu dojrzalosci, brana jest pod uu'agE ocena kwalifikacji koricowey ze

Swiadectrva dojrzalodci. Oceny przeliczane s4na punkty w nastgpuj4cy spos6b:

rv skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt.

4.0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkl
Punkty za oceng roczne mno2one s4pnez wsp6lcrynnik 0,5

ostateczny w1'nik jest sum4 punkt6w uzy-skanych z przeliczenia trcen z trzech iez'k6w
stanowi4cych podstawg kwalifi kac ii.

Filologia

specjalno6d: bialorutenistyka

studia dzienne magisterskie

l Dla kandydat6w, ktr5rzv- uzyskali swiadectwo dojrzalosci rv srstcnrie noric,j rnatury
podstar'r'g kwalifikacii stanowi suma rv1'nik6w cgzanrinu rraturirl'cg. z.iE4 ka polskicgo i
.igz-y ka bialor.skiego Iub rosliskiego. w s) tuac.ii. gcry oba.jgzlki .hcc by11 pr.zcdnriotcnr

cgzaminu maturalnego' brany jest pod uwagq ten.igzyk. z kkircgo ka'trltrat rzyskar repsll

w skali 4-stopniowej

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.



w) nik. w) niki prT.eliczane sq z punkt6w procentowvch na pr-rnkty \\ skali I : l. \\' zalcznuscr

od poziomu egzaminu maturalnego ilosi punkti^v mnozona jest przez *sptilcnn'ik:
poztom rozszerzony - wsp6tczynnik I,2

poziompodstarvorvy wspirlczynnik 1

W pr4 padku braku egzaminu maturalnego z jqzyka biakrnrskie go i lLrb

lest pod u\\agQ roc,.na ocena koicowa ze Swiadectr.va ukoiiczcnia

przeliczana na punkty w nastqpujEcy spos6b:

6,0 - 100 pkt.

5,0-- 80 pkt.

.1.0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 20 pkt.

U4 skane punkty za ocenq roczrre mn olone s4przez r.vsp6lcirynnik 0,5.

2 Dla kandydatdw, kt6rry uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie starej matur,v-.

podstawE kwalifikacji sranowi4 oceny egzaminu dojrzalosci z jpzlka polskicgo i.i9z1ka
bialoruskiego lub rosyjskiego przeliczane na punkty w nastEpuj4cl. sposr5b:

w skali 6-stopiniowej:

6.0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt.

.1,0 60 pkt.

3,0 -10 pkt.

2,0-- 20 pkt.

Ostateczny wynik jest

w skali 4-stopniowej:

sum4 punkt(rw uzyskanych z. przclicz.enia ocen z cgzamlnu

dojrzaloSci.

w przv-padku braku egzaminu maturalnego z .iq4ka bialoruskicgo i. lub rosy,jskicg. brana

.iest pod u\\agQ occna koficorvej kwalifikacji ze Suiadectr.ra tlojlzrloSci Drzclicziua na

punkty rv nastqpujqcy sposob:

rv skali (r-stopniowcj

6,0 . 100 pkt.

-5.0 80 pkt.

.+,0 60 pkt.

1,0 .lt) pkt.

lostjskicgo brana

szkoly Srcdniej.

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

rv skali 4-stopn iorvcj

5,0 100 pkt.

4,t) ' 70 pkt.

..1,0 Jt) pkt.
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2,0 - 20 pkt.

Uzyskane punkty za ocenE rocznq mno2one sEprzez wsptilc4.nnik 0.5.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

wy2sze studia zawodowe - dzienne

limit miejsc - 20

wy2sze studia zawodowe - zaoczne

bez Iimitu

l Dla kandydat6w, ktorza uzyskali dwiadectwo dojrzalosci w systemie ror.vcj matury. podstawg
kwalifikacji stanowi suma wy nik6w egzaminu maturalnego z ipzs.ka polskiego i historii lub 

-infbrmatyki w sytuacji, gdy i historia i informaty ka byly przedmiotem cgzaminu maturalnego. 
t

brany jest pod uwagg ten przedmiot, z kt6rego kandydat uzy.skal lepsry rvynik. Wyniki
przeliczane s4 z punkt6w procentowych na punkty w skari r:1. w zaleznosci od poziomu
egzaminu maturalnego iloSi punkt6w mnoZona jest przez wsp6lcrynnik:
pozrom ro7-szErzony - wsp6lc4rnnik 1,2

poziom podstawowy - wsp6lczynnik I

w przypadku braku egzaminu maturalnego z historii i/rub informatyki brana jest pod uwagE
rocana ocena koricowa ze iwiadectwa ukofczenia szkoly sredniej, przeliczana na punkty w
nastppujqcy spos6b:

6,0 - 100 pkt.

5.0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

Uzyskane punkty za ocenQ roczn4 mnoZone s4 przez wsp6lczy-nnik 0.5.

2. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectw,o dojrzarosci \.v systemic starej nlatury. podsta,,vq

kwalifikacji stanowi4 oceny egzaminu dojrzarosci z i94ka p'lskiego i historii rub intirrnra^ ki
przeliczane na punkty w nastqpujqcy spos6b:

w skali 6-stopiniowej

(t,0 - 100 pkt.

5.0 80 pkt.

1,0 60 pkt.

w skali 4-stopnio* ej

5.0 - 100 pkt.

.1,0 - 70 pkt.

3,0 . 40 pkr.
IO



-r,0 - 40 pkt.

2,0 -- 20 pkl

ostateczny r'vynik jest sum4 punkttiw r-r4 skanych z przcriczcnia occrl z cgzamrn.l

dojrzaloSci.

3. W przypadku braku egzaminu dojrzaloSci z historii irlub infbrmatl ki trrana .jest p6r1 u*agg
ocena koficowej kwalifikacji ze d*iadectrva dojrzalosci przeltczana 

'a 
punkty \\ nastqpuji{c}.

spos6b:

w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt.

5.0 80 pkt.

,r,{J -- 60 pkt.

3,0- 40pkt.

2,0 - 20 pkl

Uzyskane punkty za ocenE rocznq mnozone s4przez wsp6lczynnik 0._5.

Filologia

specjalnoSd: anglistyka

wyZsze studia zawodowe - dzienne

limit miejsc - 60

w-risze studia zawodowe - wieczorowe

limit miejsc - 45

l Dla kandydat6w, ktrlrzy uzyskali Swiadectwo dojrzaloSci w systemie norve'j nratu1. podsra\rg

kwalifikacji stanowi uynik egzaminu maturalnego z ig4.ka angielskiego przcliczanr z prnkto$
procentowych na punkty w skali l:1. W zale2noici od pozrontu cgzaurlrru maturalneqo ilosd
punkt6r,r. mnoZona jest ptzez wsp6lc:rynnik:

pozlom rozszerzony -- wsp6lczynnik I .2

1loziom podstarvor',1 - rvsp6lczynnik I

2. Dla kandydat6w. ktdrzy uzl skali Sliadcctr.vo dojrzaloSci w sr stenric starc'j nratun. podstarg

kwalifikacjistanowi egzantin rvstQpny zjpzyka angielskiego w lirrnrie piscrrrne.j i ustne'j occnianr
rv skali 2-5 i przeliczanl na punkty w nastqpujqcy spos6b:

5,0 100 pkt.

1.5 . 85 pkt.

w skali 4-stopniowej

5,0 - 100 pkt.

4,0 70 pkr.

3,0 - 40 pkt.

o



4.0 - 70 pkt.

J.) - )) Dkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pkt.

Egzamin urvaza sip za zdany. jesli kandydat uzryska minimum 40 punkkt* z kazdei.lego czgscr.

Filologia

specjalno5d: anglistyka

magisterskie wieczorowe studia uzupelniaj4ce

Limit miejsc -75
Rozmowa kwalifikacyjna w igzyku angielskim w zakresie rviedzl filologicinej i kompetenc.ji
jgzykowych obejmuj4cych program srudi6w licencjackich.

Minimalna liczba punkt6w, przy kt6rych egzamin w tbrmie roznowy kwarifikacyjnej 
'zna.ie 

siq
za zdany, wynosi 3 ( w skali 2-5).

Do postEpowania kwalifikacyjnego bgdq dopuszczeni kandydaci z dyplomem ricenclata tego
samego lub pokrewnego kierunku.

Filologia

specjalno5d: romanistyka

wyZsze studia zawodowe - dzienne

l. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie no*,ej matury, podstawg
krvalilikacji stanowi wynik egzaminu maturarnego z jpqka francuskiego przelicz,any z punkt6rv
procentowych na punkty w skari l:1. w zaleznosci od poziomu egzami.u maturarnego ilosi
punkt6w mnozona jest przez wsp6lczy-nnik:

poz,rom rozszerzony - wsp6lczynnik 1.2

poziom podstawowy - wsp6lcz.ynnik I

w prrypadku braku egzaminu maturarnego z i94-ka fianc'skicgo kantrl dat pr.4 srgpr4c do
rozno\ry kwalifikacyjnej wigzyku francuskirn ocenianej w skari 2-5 i przcriczancj na punKry w
nastgpu.y4cy spos6b:

5,0 - 100 pkt.

.1,5 85 pkt.

4,0 - 70 pkt.

t8



3,5 - 55 pkt.

3,0 - a0 pkt.

2,0 - 0 pkt,

Egzamin w formie roznowy kwatifikacyjnej uwa'a sig za zdany- -.icili kanclvdat Lrz;.ska

minimum 40 punkt6w.

2 Dla kandydat6w, kt<irzy uzy skali Swiadectwo dojrzalo5ci w systemie stare.j naturv. podstaq,E

kwalifikacji stanorvi egzamin wstqpny w formie rozmowy kwalifikacy.incj oceniancj rv skali 2-5

i przeliczanej na punkty w nastgpuj4cy spos6b:

5.0 100 pkt.

4,5 85 pkt.

4,0 70 pkt.

3,5 55 pkt.

3.0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pkt.

Egzamin w formie rozno\.ly kwalifikacyjnej uwa'a siE za zdany .jesli kandydat uzl sra
minimum 40 punkt6w.

W Y DZI AN, HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY

O Historia

studia dzienne magisterskie

limit miejsc - 80

Historia

studia wieczorowe magisterskie

limit miejsc - 40

Historia

studia zaoczne magisterskie

limit miejsc- 80
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W1'niki procentowe uz1-skane na cgzaminie mattualnl m zos(anq przeliczone pa pupktr
zwykle u skali I:t - dla poziomu rozszcrzonego i rv skali I :0.8 - tlla pozioprs podstnqggegg.
l \[' przy padku kandydatow. kt6rzy uzyskali S*iadectrvo dojrzaloSci u systemic nor.,uej 1atur1.

brane bqdq pod urvagQ s'r,'niki z historii i ,,ricdzy o spoleczerlstwie z cgzaminow maturalnr ch

zdan.vch na poziomie roz.sz.erz,onym (HR, WOSR _ przclicznik 0,;1) i podstawo*.ym (H, WOS
- przelicznik 0.32). zas 

"v 
pr4 padku kandl dat6w, kt6rzy prz;-strpili t1'lko clo jednego

egzaminu. dla drugicgo z tych przedmiotrrw brana bgdzie ocena klasl fikacji koncowej ze

iu'iadectwa ukoficzenia szkoly Sredniei (FI. \['os - przelicznik 0,2.1). ponadto bqd4 brane
pod uwagE wyniki z egzamin6w maturalnych na poziomie podstawowl m z jgz_1-'k6rv:

polskiego i obcego (JP. JO - przelicznik 0,1 - niezaleZnie od poziomu). Konc6wa scena
klasyfikacljna ze Swiadectrva ukoiczenia szkoly sredniej zostanie przeliczpna na punKr\

rvedlug nastgpuj4cej skali:

Ocena Liczba punkt6w

6 -60

5

+

3

-50

- .+C)

-30

Oceny ni2sze ni2 "3" nie bgd4 brane pod uwagq.

Na podstawre rvynik6w uzyskanych z cgz.aminu maturalnego o pozionrie rozszet'ot.tym,
kandl'dat bqdzie m6gl uzy-skai maksymalnie 100 punkttrw; o pozionrie poclstar.rowym _ g4

punkty a rv systemie miesiranynr 74.4 pkt. IloSi uzyskanych punktirr.l zgstanie obliczona *g
nastgprUEccgo algorytmu:

a) egzamrn o poziomie roT,szerzonytn

liczba punktorv = (0,4 x HR) r- (0,4 x WOSR) + (0,1 x Jp) +. (0, t x.tO)
b) cgzarnin o poziomie podstarvorvym

liczba punkt6rv -- (0,32 x H) + (0,32 x IVOS) + (0,1 x Jp) + (0.1 \ .tO)

c) s) stenl nllcsz-ally - cgzamin o poziomic rozszerzon\ ln i konctrNa occna klasr ljkacr ina ze

Srviadcctlla ukohczenia szkol;- rir.cdnicj

liczba pLrnkttiw - (0,;r x t{R lub \\'oS) +(0,24HOK lub woSoK) + (0. I x .rp) r 1{).lr Jo)
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t.

3.

osoby. kt6re na egzami'ie naturalnym 
'ie przl st4prly do zatlncg. sp.sr.rirr tlririch

przcdrniotow: historii i r.licdry o spoleczcristwie .bgdq przl;mouanc na podsta\\lc euzulriuu
z tych przcdn,iot6rv. Egzarlin, rv formie tcstu .podlega occnic konrisjr *. skali otl 0 do l(x)

tr'tkt Egz-amin uu,aza sig ta t)any..je6li kandl dat uzr skal nrinimunr ..i 0 pkt. Kofico$a Iiczba

Lrzyskanych punktow jest wyliczana rvg algorytrnu dla cgzarrinu llliltLlrahreuo 1a Dozio;1rc
t ozszcrzony m:

lrczba punkt6w - (0,.1 x HR) + (0,-l x WOSR) + (0,1 x.tp) + (r),1 x.tO)
Kandl-daci. ktcirzy r-uryskali swiadectw. tlojrz;rloici r.v sr stenric starej r,aturl . hgdq
przyJmowane na podstawic egzaminu lv formie tcstu z przedmiottir,": historia i uietlza o
spoleczefistrvie. Egzamin podlega ocenie komisji r.r skali od 0 do 100 pkt. Egzamrn u\\aza srg

za zdanv, jesti kandydat orrryma minimum -i0 pkt. Ilqdq tcz ur\zgrQdnione ()ccnv kr)lico\\c
ze swiadecrwa dojrzalosci z przcdmiot6w: igzyk polski i jpz1.k obcr. occnr tc z.sra'i1
przehczone na punkty wg skali:

Skala ocen: I 6

6,0 - l0 pkt.

5.0 - 8 pkt.

-1,0 - 6 pkt.

3,0 - 4 pkt.

2,0 - 1 pkt.

Ilodi uzyskanych punkt6w zostanie obliczona wg algory.tmu:

liczba punkt6w: (0,4 x HR) + (0.4 x WOSR) + Jp + .lO

JP - occna koric.'la na swiadectrvic dojrzalosci z iqz.yka polskrcgo \,u\ l.azona * punktach:
Jo - occna koficorva na s',r iadcct* ie dojrzarosci z. igzryka oDcego \\yrazona w punktach

Maksl malna liczba punkt<iw 
'rozlrwvch 

do uz;_.skania przez kandr clata *,1 n.si r()0.

kolejnosci kandy dat6r.v na liscie pr4jqi na studia bqdzie deodoriala ikrjc uzrska'rch
punkt6r.v aZ do rvyczcrpania limitu miejsc.

Kandy'daci na studia hist.rycznc. kt6r4' nre zosta'q przl-jgci z Por.lotl, *r czcr.pa.ia

ustaltxych limitirrv prz1,.jqc. lrqdq mogli ubicgad sig o przl.jgcic na stutlia sr]ciolosicznc do
rvr czcrpan ia lintitu ntit-jsc.

Skala ocen: 2-5
5,0 - l0 pkt.

.1,0 - 8 pkt.

3,0 - 6 pkt.

1

5.

ll

Socjologia



studia dzienne magisterskie

limit miejsc - 80

Socjologia

studia zaoczne magisterskie

limit miejsc - 100

wlniki procentoue uzy skane na egzanrinie maturalnym zostarrq przericzone na punKr\
zrvykle 'uv skali l: I - dla poziomu rozszcrzonego i w skali l;0,g - rJla poziomu podsta,"vor.vego.

I w prz,vpadku kandydat6rv, kt6rz,v- uzyskali srviadectwo dojr:zalosci i.v s1. stemic. nor.vej matury
brane bqd4 pod uwagE wyniki z historii i r.viedzy o spoleczefsrrvie z egzarnin6w maruralnl cll
zdanych na poziomie rozszerzonym (HR, WOSR _ przclicznik 0.4) i podstawor.r,v-,m (H, \\.OS
- przeliciznik 0,32), zai w prrypadku kandydat6w, kt6rzy prz).stqpili tylko do.leiJnego
egzaminu, dla drugiego z tych przedmiot6w brana bpdzie ocena klasyfikacji korico*ej ze

swiadectwa ukoriczenia szkoly sredniei (H, wos - przericznik 0,24). ponadto bEd4 orane
pod uwagE wyniki z egzamin6w maturalnych na poziomie podstauowl.m z,.iqzrykow:
polskiego i obcego (JP, JO - przelicznik 0,1 - niezalcZnie od poziglru).Kencowa .ccna
klasyfikacyjna ze swiadectrva ukohczenia szkoty srecrniej zostanie przericzona na punktv
wedlug nastqpujEcej skali:

Ocena Liczba punktow

6

5

+

-60

-50

- .10

3 -:r.t

Ocony niZsze niz "3" nie bqdq brane pod uwagg.

Na podstau ie wynikorv uzyskanych z ogzaminu nraturarncgo o 1'loziomie rorszcrzon) rn,
kandydat bqdzie m6gl uiryskai 

'raksyrnalnie 
r00 punkt6w; . pozionrie po<lsta*.w1nr - g.r

ptrnkty a vv slstemie micszanym 74.4 pkt. IloSi u;lskanych punkkiu zusranic eblicz.na *g
nastqpul Eccgo al gory tntu j

a. cgzanrin o poziornie rozszerzonyn.l

Irczba punkr6rv =(0,4xHR) r (0,4 x WOSR) | (0,1 x.tp) r (t), Ix.tO)
b. cgzamin o pozionrie podslarvorvynr
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')

liczba punkt6u,: (0,32 x H) + (0,32 x WOS) + (0,1 x Jp) + 10.1 r .tO)

c. s) stem mi(jszan) cgzamtn o pttziontie rozszerzun) m i kone \\J ()ccnl klr\\ l.iklci in.t

z i',,viadectua ukoriczcnia szkoll Sredniej

liczba punktou' - (0,4 .r HR lub \r'oS) +(0,2.rHoK lub \\'oSoK) - ((). l x Jp) - (0.1 r .ro)
osobl', ktore na cgzaminie maturalnym nie przy st4pily do zacrne go sposr.tid drr och

przedmiot6w: historii r rviedzy- o spoieczenstrvie .bgdq prryjmonanc na poclsta\\ ie cuzarlinu
ustnego z tych przedmiotr5rv. Egzamin podiega ocenie komrsji r', skali od 0 do l()0 pxr.

Egzamin uwaza sig za zdany' . .iesli kandy'dat u4 skal minirnum !0 pkr. Konco*.a liczfra

uzyskanych punkt6w jest wyliczana wg algorytmu dla egzaminu nrirturalnego na pozionrie

rozszetzonym:

liczbapunkt6w: (0,4 x HR) + (0,4 x WOSR) + (0,1 x Jp) + (0,1 x JO)

Kandydaci- ktorz-v uzryskali Swiadectrvo dojrzalosci ,uv sr stcmic starej matur].. bFdil

przyjmowane na podstawie egzaminu ustnego z przednriot6u: historia i 
'rredza o

spoleczefistwie. Etgzamin podlega ocenre komisji w,skali od 0 do 100 pkt. ligzanin uwaza siq

za zdany, jesli kandydat otrzyma minimum 30 pkt. BEd4 te2 uwzglqdnione occny koficowe

ze dwiadectwa dojrzalosci z przedmiot6w: iqzyk polski i jpz;-k obcy. oceny te zostan4

przeliczone na punkty wg skah:

3.

Skala ocen: I -6
6.0 - l0 pkt.

5,0 - 8 pkt.

4.0 - 6 pkt.

3,0 - 4 pkr.

2,0 - I pkt.

Ilo56 uz-l skanych punkt6rv zosranie obliczona rvg algory tnru:

liczba punkr6rv: (0,4 x HR) + (0,4 x WOSR) + Jp t.lO
.lP - ocena koricorva rra sr" iadectrvie dojrzalosci z. jgzlka polskicgo \!\razona r.r punktach:

JO - ocena korico*a na Swiadectwie dojrzalo6ci z .igqka obcego rrr l.azona \\ punktach.

\[aksl mal'a Iiczba purrkttirr nrozliwy ch <lo u;ryska.ia przcz kandl tlata *1 nosi I 00.

-1. kolc'lnoSci kandl datorv na lidcie prryjqi na studia bgdzie decrtlouala ilojc uzrskanrclr
punktow az do *r, czcrpania lintitu nriejsc.

Skalaoccn:2-5

5,0 - l0 pkt.

4,0 - 8 pkt.

3,0 - 6 pkt.
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5 Kandydaci na studia socjologiczne, kt6rzy .ie z-ostanq prz) rgcr z por.rodu rrrczerpauia
ustalonych limitow przyigi, bqdq mogli ubiegai siq o przyjqcic na studia hisro^cznc do
wyczerpania limitu miejsc.

W Y DZI AL MA TEMATYCZNO-FIZYCZN Y
Fizyka

studia dzienne magisterskie

limit miejsc - 100

Fizyka

specjalno6d: frzyka i techniki komputerowe

wyZsze studia zawodowe -dzienne

limit miejsc - 75

Fizyka

specjalno5d: frzyka i techniki komputerowe

wy2sze studia zawodowe - zaoczne

limit miejsc - 50

r\' PostEpowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydat6w, kt6rzr- uryskali swiadectwo
dojrzaloSci w systemie nowej matury.

Wprowadza sig nastgpuj4ce zasady ptzeliczania punktriw procentowych (p.p.) podanych
na Slviadectwie na punkty postEporvania kwalifikacyj nego (X):

'\' I Je2eli kandvdat na pierwszy rok studi6rv zdal egzamirr nraturalnv z. ltt.,vki i matcmat) ki. to
ostatsczrl4 liczbg punktow kwalifi kacl'j'ych lpK) ustala sig rvedlug alq.rr luru:

PK = II2 XF + I/2 XM

:.+

proltl roz-szerz.ony

0.7 x p.p. izyka profi I podstawor.vy

profil rozszerzony

0.7 x p.p. prolr I podsta\l o\\ y



,'\,2 Jezeli kandydat zdalval egzamin maturalny z rnatenat) ki i nie zda,,ral egzaurinu

maturalnego z fi,ryki stosuje siE postqpowanie rekrutacyjne okreslone u punkcie B u zakrcsie

t14ki. pr4 czrym za egzamin maturalny z matematl'ki przl znaje sig 
'astgp.yqcq 

liczbg p.'kto*
ku'alifikacyjnych:

PK-7,XM

.'\.3 JeZeli kandydat zdawal egzamin maturalny z frzyki i nie zdarval egzaminu maturalnego z

matematyki stosuje siQ postgpowanie rekrutacyjne okrerilone w punkcie B rv zakrcsle

matematyki' przt cqm za egzamin maturalny z fi4-ki przy znaje siq nastEpuiqcE liczbg punkro*

kwalifikacyjnych:

PK: % XF

B. PostEpowanie kwalifikacyjne w stosunku

dojrzaloSci w systemie starej matury lub nie

matematyki w systemie nowej matury.

do kandydat6w, kt6rzy uzyskali Swiadectuo

zdawali egzaminu maturalnego z fi4.ki ir,lub

B.l Kandydaci uczestnicz4 w rozmowie kwalifikacyjnej obejmuj4cej ocenE :

poziomu wiedzy z fizyki i matematyk.i w zakresie szkoly Sr.edniej,

zainteresowari kandydata,

motyrvacji kandydata.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny kandydata rv skali punktowc.i od 0 tto 100 punkt6w,

w tym:

B.l Za trceng na Swiadectwie dojrzaloSci (stara matura) z. ftz,.vki i matcnralr ki (niezalcznie Jla

obu przcdmiottlw) lub Srviadectrvie ukoriczenia szkoly Sreclniej (nowa marura)kand1 tlar uzr skulc

punkty wedlug poniZszej tabcli. Je2eli na sr.viadcctr.vic .jcst wipccj niz lctlna occrra z fizl ki
(matematyki) to bierze sig pod uwagq na.ilepsz4 occnE wybranq sposrotl *szl stkich r.rccn z fi21 ki

(nratcnratyki).

a)

b)

c)
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W skali ocen od 6 do I W skali ocen od 5 do 2

Ocena z

przedmiotu

Liczba punkt6w

PK

Ocena z

przedmiotu

Liczba punkt6w

PK

o 25

5 20 5 t)
4 t) ,1 l5

3 l0 J l0
2 0 2 0

8.2 w prrypadku jesli kandydat zdawar w roku 2005 egzamin maturalny z matematyki lub
firyki prryznaje mu sig za ren przedmiot liczbg punkt6w kwalifikacliny ch okresronych w A.2
lub A3.

C.l Postgpowanie kwalifikacyjne uwaza sig za zakonczone pozytywnie. jesri kandydat na studia
dzienne (magisterskie lub zawodowe) uzyskal w toku postgpowania kwalilikacyjnego l4cznie co
najmniej 30 punkt6w natomiast kandydat na studia zaoczne uzyskal l4cznie co najmniej 25
pun-[rt6w.

Fizyka

magisterskie zaoczne studia uzupelniaj4ce

limit miejsc - 25

2.

t. warunkiem konieczrym jest posiadanie dyplomu ukoriczenia wyz^4* ch studi6rv
zawodowych z frzyki.

Na podstawie zlo2enia wymaganycrr dokument6w bgcr4 przylmouarre osoby. kttire na

dvplomie ukofczenia wyzsirych studi6w zar.lodorv."-ch z firyki posiadaiq occng bardzo dobrq
lub maj4 Sredni4 ocen ze studi6w zarvodowych nie nilszqni2 4.0.

Pozostali kandydaci uczestnicz4 rv rozmowie kwalifikacyjnej. obcjmuj4cej oceng:

a) poziomu wiedzy z zakresu fizyki i matematyki,

b) zainteresorvari kandydata.

3.
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c) motlvacji kandydata.

Komisj a k't alifikacyj na dokonuje oceny kandydata r', skali punkrorr c.j od 0 do | (X) pu nktol .

Postgpouanie k'"valitikacyjne ur.vaza siq za zakoncz-one po:1 t1 u nie. .jcsli kandl rlat u4 skal

co najmniej 30 punkt6rv.

\Iatematyka

studia dzienne magisterskie

Ilatematyka

n y Zsze studia zau odolve - dzienne

I4czny limit miejsc - 120

!\' stosunku do kandydatow, kr6rzy uz-vskali Srviadectrvo dojrzaloSci w srsremie norve;

matury wymagane jest uzyskanie co najmniej 40% punkt6w z egzarrinu rnaturalnego z

matematyki na poziomie podstawowym.

Kandydatom tym na podstawie egzaminu maturalnego prz! zra\!ane sq prnkty ,,1

postEpowaniu kwalifikacyjnym na kierunek matematyka wedlug nastgpui4cych zasad:

l7o punkt6w uzyskanych z cgzaminu maturalnego z matenatyki na poziomic podstawowym

rowny.jest I pkt. w postppowaniu kr,valifikacyjnym

196 punktow uzyskanych z cgzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszcrzonyn.l

ror.my jest 1,4 pkt. w postQpowaniu kwalifikacyjnym.

W stosunku do kandydat6w, kt6rzy- uzy-skali Srviadectr.lo dojrzaloSci u, s.v-stemie starej ntarurl
obowiqzuje pisemny egzamin RstQpny, kt6ry sr.voim zakrescm i skalq trudnrsci .dpowiada

cgzaminowi maturalnemu z nlatematyki na poziomre rozszsrzonltl

Nlaksyrnalna iloSi punkt6w do uryskania na tym egzarninie r6,uvrra.jest nraksvnrallc,j iloSci 0.i,

punktow mozlir.vy ch do uz,v-skania na podstarvie cgzarninu maturalltcgo (lto$a matr.rra) z

nlatenrat,vki. Wlnik trzyskany pncz. kandydata na egzaminic.jcst ilo(ci4 ztlo[r1trcir pr-zcz

kandy data punktir* w, postqptx,, aniu kll alilikacy..j ny. m.

\\'sz-Y scy kandl daci ubiegaj4cl siq o przl jgc ic na stud ia ua li icru nck nrarcnla t\ ka zosranir

ttszeregorvani na liScie rankingo'uvcj * kolcjnoSci odponiadaj4ce.j rrzrskrncJ iloscr pLrnkt6q rr

postqporvaniu kualitikao jnl nr.
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o przyigciu na studia zdecyduje miejsce na tiscie rankingowej do wypelnienia limitu

vzviac.

Platematyka

magisterskie dzienne studia uzupelniaj4ce

limit miejsc - 30

I . uzyskanie w roku matematycznych studi6w zaw,odowl ch sredniej z przedmiotriw
podstawowl ch matematycznych nie mniej szej niZ 3.7.

2. zakoriczenie studi6w zawodowych z ocen4 przy najmniej 4.0.

w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu, pozostali kandydaci bgd4 przyjmorvani na
podstawie wynik6w egzaminu testowego, sprawdzai4cego umiejgtnosci kandydata dotycz4cych
rozrvi4zywania problem6w matematycznych w zakresie materialu wymaganego na studiach
zawodowych.

Informatyka

wyisze studia zawodowe - dzienne

limit miejsc - 60

Informatyka

wyisze studia zawodowe - zaoczne

limit miejsc - 60.

warunki rekrutacji dla kandydat6w, kt6rzy uz1-skali swiadectr,r'o dojrzalosci w systemie n<xve1

matury

I Na kierunek bgdq krvalifikowani kandyclaci. kt6r4, uzyskali na cgz_aminie nraruralnlm co
najmniej 50% punkt6w z matcmatyki lub fizyki - poziom podstawowy rub co najmnicl
30% punkt6w z informatyki na pozionric rozszerzonym.

Kandydatom t1m na podstarvie egzanrinu maturalncgo z matcmatyki pfzyznawane si1 p.nkt_,.

w postppowaniu kwalitikacyjnym na podstarvie nastppuj4cych zasad:

l % punkt6w uzyskanych z egzaminu maturalncgo z matematyki na pozionrie poclstauorvvnr

rorvny jcst I punktowi w postgpo\\'aniu klvalifikacy.jny m
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I % punkt6w uzyskanych z egzaminu maturalnego z rlatematyki na poziomie rozszcrzopyn.l

Jesr ro\4ny 1.5 pkt. w postQpowaniu kwalitikacl.iny m

\\'arunki rckrutac'ji dla kandydat6w. ktorzy uryskali s\\iadcct$o dojrzalose r \\ s\ srcl.ric stlrrcl

ntaturv-

L Kandydaci zdajqegzamin rstgpn] z matenrat) ki rv fbrmie piscmne j.

2 ligzamin lvstQpny odpor'viada srvoim zakresem i skalq truclnoScr egzanrinoui Ililtulalncntu z

matematyki na pozromie ro zszerT.onym.

3 illaksymah.ra iloSc punkt6rv do uzyskania na tym egzaminie r6wna jcst rraksyuralpej iloSci ,)/o

punkt6w. moZliuych do uzy-skania na podstawie egzamlnu maluralnego z matemat) kl.
wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie jest ilosci4 zcrobytl ch pr.zez niego p'nkt6w
r.r postqpowaniu ku alifikacyjnym.

4. wszy scy kandydaci ubiegajipy sig o prz.fgcie na kicrunek intbrmatl,ka zosranq

uszeregou'ani na liscie rankingowej w kolejnodci odpowiadai4cej ilosci uz_vskanl ch punkkrrr.

w postgpowaniu kwalifi kacyjnym.

5 o przyiqoiu na studia dccyduje miejsce na riscie rankingorvej do ,,rypchienia limilu przrlgc.

WYDZIAL PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII
Pedagogika

studia dzienne magisterskie

limit miejsc 210

Pedagogika

rrrisze studia zawodowe - dzienne

limit miejsc 100

\\'vdziat rckrutuje kandl dat6w na 5-letnic stuclia nragister.skic kiclLrlck pcdauor.:.ika _

spcc.ialnoSi: rl czesnosz-kolna. opiekuriczo-wychou, arvcza i kultul.oznancza oraz na -l-lctnic
rrrlsze stttdia z-ar.rodotre kierurrek Pcdagogika specjalnoSi: spolcczno-rrr chorruucza- clukacju

clc'rcntarna. cdukacja clcmenralna z tcrapi4 pctlagogiczna. aninracia kultu^.
llcnrcntv lckrLrtaci i :

29



i.

2.

Badanie predyspozycji kandydata

Wyniki egzaminu maturalncgo z j1z1ka potskiego i j9:1ka obccgo (w
matury). pr4- zal<tlcmu Ze l00o/o wyniku egzaminu r6rvna siq I00 punliton.r.

(l() pkt.)

(10 pkr. )

0-30 pkt.

st'stcmie nolrej

0- 100 pkt.

1a. W przl padku os6b. kt6re u4 skaly Swiadectr.ro dojrzalosci $ s\ stemtc starr,J i-I].uun

uwzglEdnia sig occny z j94ka polskiego ijqz.yka obccgo z cgzaminu dojrzabsci rLro ocenQ

koficorvq z tych przedmiot6w rra swiadectrvie dojrzalosci. Stosuje siq przelicz'ik
procentowy przy zaloieniu,2e srednia z obu przedmiot6w 6.0 (lub 5.0 r.v starc.j skali occn)
r6wna sig 100 9/o. Procenty przelicza sig na punkty r.r skali l:l

3. Po zsumowaniu punkt6w uzyskanych 
'v 

w.yniku badania predysp oz,ycji oraz punktow za

wyniki egzaminu maruralnego z jpzyka polskiego i obcego ustalanl jest ranking.
4' Z tisty rankingowej pr4-iete zostan4 kolejne osoby do wyczcrpania limitu micjsc w obrgbie

kazdej specjalnoSci.

Pedagogika

studia magisterskie wieczorowe

Iimit miejsc -150

Pedagogika

studia zaoczne magisterskie

limit miejsc - 150

l. Nab6r na podstawie zlo2enia wy.maganych tlokument6w.

2. Kandydaci na studia rvieczorowe i z-aoczne przlimorvani bgdq wg risty rankingor,l.cj usralanel
wg zasad prz)jetych dla studi6w. dzjennych, az do uyczerpania limitu pr.;ryjgi.

Pedagogika

studia zaoczne dla Polakriw z Bialorusi.

limit miejsc - 50

l. Praca pisemna

2. Rozmorva kwali fi kacyjna

- 0 punkt<iw u4'skanych za pracQ pisemnq dyskrvalifikujc kandl tlara.

Pedagogika

magistcrskie zaoczne studia uzupelniajqce
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Nab6r na magisterskie studia uzupelni ajqce zaoczne z.ostanie

absolwent6w uczelni nadajQcych tytul licencjata w zakresie

pokrcwnych.

Sreclnia occn u:ry skanych w uczelniach licencjackich -.1,0 i w;-zej,

W prz.vpadku Sredniej ni2szej niz 4,0 - rozrowa kwalitikacySna.

Oceny z roizrnowy kwalifikacljnej punktowane s4 nastqpuj4co:

przcprowaclzon) spoS16d

peciagogiki i kierunk6u

ocena

2,O

3.0

J.)

4.0

4.5

5,0

punkty

0

2

4

8

t2

t6

Aby moZna bylo uzrai, iz kandydat zdal egzamin wstgpny z wynikiem pozl)-tywn),m przljmuJe
siE lako konieczne minimum uzvskanie:

- na studiach dziennych

- na studiach dla Polak6w z Bialorusi

WYDZTAL PRAWA

Prawo

studia dzienne magisterskie

A. Warunki itryb rekrutacji na studia dzienne kandydatow.. kt6rz1, uzrskali (*iadcctwo

dojrzaloSci w sl stemie now.ej matury.

I. Podstawq priryiqcia na studia na kierunek prawo stanowi rv-"v nik egzanri'u rraturar'cgo z
przcdmiotu historia lub rviedza o spoleczcristwic.

II l Dla os(rb zda.l4cych cgzanritt uratutalny na pozionrie podstalour 11 il6Sc Lrzr skanr ch

punktriw truozona.iest przcz rvsp6lczynnik l.

2 Dla osob zdai qc,'"ch cgzamin maturarrl' na poziornic rozszerzor) nr rrosc uzl skaul ch

45 punkt6w na | 30

- 30 punkt6w na 70
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punktow mnoZona jest przez wsp6lczynnik I ,2.

III. l. Osoby, kt6re na egzaminie maturalnym nie zdawaly historii lub rviedzry o
spoleczeristwie, jako przedmiotu obowi4zkowego lub jako przed.riotu tlodatkorvego,
przystppuiq do egzaminu wstgpnego organizowanego na wydziale prarua [.r,uvt]. ligzanrin
wstQpny obejmuje jeden z przedmiot6w: historia lub wiedza o spoleczeristwie - rrr brany
przez kandydata. Egzamin wstQpny ma charakter testowy.

2. IloSd uryskanych punktow z egzaminu wst€pnego mnozona jest przez wspolczy nnik 1.2.

3. Osoby, kt6re ury skal.v Swiadectwo dojrzalodci rv systemie starej tnatury. podlcgaj4
rekrutacj i na zasadach okreSlonych w pkt. III ust. I i 2.

IV o przyigciu na I rok studi6w decyduje iros6 punkt6w u zry skany ch przezkandydata z
egzamrnu maturalnego lub z egzaminu wstgpnego.

Prawo

studia zaoczne

Nab6r na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w do rvyczerpania tirritu pr4jgi.

Prawo

studia eksternistyczne magisterskie

Nab6r na studia odbywa sig na pocz4tku kaZdego semestru

dokument6w. W szczeg6lnych sytuacjach podjqcie studi6v,

mocy decyzj i Dziekana.

Administracja

magisterskie dzienne studia uzupelniaj4ce

na podstawie zlo2enia w,u- maganych

moze nast4pii w toku semeslru. na

Licencjaci kierunku administracja, absorwc'ci szk6l wyzs:rych. ktor.e u;ryskaly akrcdy.tacig
l'arlstw.crwc'j Komisji Akredytacy,jnej na kicrunku: aclntinistrac;a,,; nabrir na podstar.ric 7,(ozcnta
rv1'maganych dokuureut6'"v. o przyiqciu na I rok studirirv decldLrjc pozrcja rur Iiscic
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sporz4dzonej na podsta$'ie oceny na dyprorlie. w przypadku kanal.dattin,. ktcirzl uzl.skari tq
sam* 0cen9 na dyplomie o kolejno.ci na liscie decyd'je srednia ocen zo studiriw. liccnciackich.

Administracja

magisterskie zaoczne studia uzupelniaj4ce

-'\bsolwenci szk6l riccncjackich o kierunk': administracja - nab6r na potistar'ie zroze^ia
rrymaganych dokument6w. O prryjgciu na I rok studi6w decyduje pozlcja na liicie
sporz4dzoneJ na podstawie oceny na dyplomie. W prrypadku kandydatou. kt6rz,"_ uz1 skali tq
sam4 oceng na dypromic o kolejnosci na liicie decyduje irednia occn ze srudi6w ricencjackich.
2' Dopuszcza sig mo2liwosi studiowania absolwenttiw inn.vch szk6l ricenc-jackich. kierunku
pokrewnym po przcprowadzeniu rozmowy ku.al i fi kacyj nej.
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