
Uchwala nr 539

Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnr. 23 maja 2007 roku

w sprawie zdsdd i trybu pr4yjQd kondydatiw na jednolite studia magisterskie, studia

pierwszego stopnia i sludia drugiego slopnia w roku akademickim 2008/2009

l. Ogrilne zasady rekrutacji

$1

Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi nab6r kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji

Kandydat6w ( IRK).

$2

Podstaw4 kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalo6ci s4 wyniki czgSci pisemnej egzaminu

maturalnego/egzaminu dojrzaloSci.

$3

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.

Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w uryniku postEpowania

kwalifikacyjnego na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia wynosi 100.

$4

W przypadku, gdy pod uwagg brane sq wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzalo5ci

z wigkszej ni2 jeden liczby przedmiot6w, wyniki z poszczeg6lnych przedmiot6w egzaminu

maturalnego/egzaminu dojrzaloSci (z przedmiot6w objgtych rekrutacjd bqdE sumowane, a

nastQpnie dzielone przez liczbg przedmiot6w.



$5
W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidui4 altematywg wy.boru przedmiotu

- kwalifikowany jest przedmiot rvskazany przez kandydata.

$6
w przlpadku, gdy zasady rekrutacji przewiduj4 tyrko jeden przedmiot kwalifikacy.;ny

- przyjmuje sigjako wynik ostateczny liczbE punkt6w uzyskanych z tego przedmiotu.

$7
Kwalifikacja kandydat6w posiadai4cych swiadectwo dojrzalosci uzyskane w systemie nowej

matury w latach 2008 i 2007 odbywa sig wg nastgpujqcych zasad:

l. wynik egzaminu maturalnego wyrazony w punktach procentowych, z przedmiotow

obowi4zkowych lub z przedmiot6w dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym

albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbg punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym
(l%:1pkt).

2. wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wrerzony w punktach zostanie

pomnozony przez wsp6lczynnik 0,65.

3. wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wru2ony w punktach zostanie

pomno2ony przez wsp6lczynnik 1,0.

4. Iezeli przy kwalifikacji kandydat6w, brana jest pod uwagg ocena koncowo roczna ze

Swiadectwa dojrzalo6ci, oceny przeliczane bgdq na punkty postgpowanla

kwalifi kacyjnego w nastgpujqcy spos6b:

6,0

4,0

1n

2,0

- 100 pkt.

- 80 pkt.

- 60 pkt.

- 40 pkt.

- 20 pkt.

$8
Kwalifikacja kandydat6w posiadai4cych dwiadectwo dojrzalosci uzyskane w systemie nowej

matury w latach 2006, 2005,2002 odbywa siE wg nastqpuj4cych zasad:

l. wynik egzaminu maturalnego wyftzony w punktach procentowych, z przedmiot6u,

obowi4zkowych lub z przedmiot6w dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym



2.

3.

albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbg punkt6w w postppowaniu kwalifikacyjnym

(l%:lpkt).

Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego

\\yrazony w punktach stanowi sumg tych poziom6w (podstawowego i rozszerzonego) i

zostanie pomnoZony przez wsp6lczlnnik 0,5.

W odniesieniu do kandydat6w, ktorzy na dwiadectwie dojrzaloSci nie posiadaj4 oceny z

przedmiotu (przedmiot6w) objgtych postppowaniem kwalifikacyjnym, podstawg

kwalifikacji stanowi ocena z tego przedmiotu (przedmiot6w) uzy skana na Swiadectwie

ukoirczenia szkoly Sredniej (ocena koricoworoczna).

4. JeLeli przy kwalifikacji kandydat6w, brana jest pod uwagg ocena koricowo roczna ze

Swiadectwa dojrzaloSci, oceny przeliczane b9d4 na punkty postQpowania kwalifikacyjnego

w nastqpuj4cy spos6b:

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

5. Je|eli w stosunku do kandydat6w nie jest moZliwe zastosowanie zasad okreSlonych w

punktach l, 3, 4 i w $2 podstaw4 kwalifikacji jest wstEpny egzamin pisemny lub

wst€pny egzamin ustny - zgodnie ze wskazaniami Czg3ci szczeg6lowej niniejszej

Uchwaly.

$e

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzaioSci uzyskane w systemie starej

matury odbywa siE wg nastppuj4cych zasad:

l. Oceny z przedmiot6w z egzaminu dojrzaloSci branych pod uwag€ przy krvalifikacli

przeliczane b9d4 na punkty w postgpowaniu kwalihkacyjnym, nastqpuj4cy spostib:

w skali 6-stopniowej: w skali 4-stopniowej:

6.0

5.0

4.0

3.0

)n

100 pkt.

80 pkt.

60 pkt.

40 pkt.

20 pkt.

5,0

4.0

3.0

100 pkt.

70 pkt.

40 pkt.



2.

2

4.

5.

Kandydaci, ktSrzy na egzaminie dojrzaloSci nie posiadaj4 oceny z przedmiotu

(przedmiot6w) objgtych post€powaniem rekrutacyjnym, kwalifikowani bgd4 na podstawie

oceny z tego przedmiotu (przedmiot6w) uzyskanych na Swiadectwie ukoriczenia szkoly

Sredniej (ocena kofcoworoczna) wedlug zasad okre5lonych w pkt. I .

Je2eli w stosunku do kandydat6w nie jest mo2lirve zastosowanie zasad okreSlonych w

punktach 1,2 i w $2 podstaw4 kwalifikacji jest wstgpny egzamin pisemny lub wstEpny

egzamin ustny - zgodnie ze wskazaniami CzgSci szczeg6lowej niniejszej Uchwaly.

$10

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplom IB (Intemational Baccalaureat) uzyskany w

ramach programu Matury MiEdzynarodowej, odbywa sig wg nastgpuj4cych zasad:

l. Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania z jednego przedmiotu zdawanego

na poziomie rozszerzonym (HL) rvynosi 100.

2. Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania z jednego przedmiotu zdawanego

na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .

3. Oceny (punkty na dyplomie IB) bgda przeliczane na punkty w postQpowanru

rekrutacyjnym w spos6b nastEpuj4cy:

l) poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 - 100 pkt, 6 - 85 pkt, 5 - 70 pkt,

4- 55 pkt, 3 - 45 pkt, 2 -30 pkt, I - 15 pkt.

2) poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 - 65 pkt, 6 - 60 pkt, 5 - 50 pkt, 4 - 40 pkt,

3 - 30 pkt,2-20 pkt, I - l0 pkt.

W odniesieniu do kandydat6w, kt6rzy na Swiadectwie dojrzaloSci nie posiadajq oceny

(punkt6w) z przedmiotu (przedmiot6w) objgtych postQpowaniem kwalifikacyjnym,

podstawq kwalifikacji stanowi ocena (punkt) z tego przedmiotu (przedmiot6w) uzyskana

na 6wiadectwie ukonczenia szkoly Sredniej (ocena koncoworoczna).

Jezeli pny kwalifikacji kandydat6w, branajest pod uwagg ocena koicoworoczna ze

Swiadectwa dojrzaloSci, oceny przeliczane bgd4 na punkty postgpowania

kwalifi kacyjnego w nastgpujqcy spos6b:

6,0

5,0

4.0

3,0

2,0

- 100 pkt.

- 80 pkt.

- 60 pkt.

- 40 pkt.

- 20 pkt.



6. Jezeli w stosunku do kandydat6w nie jest mozliwe zastosowanie zasad okreslonych w
punktach 1,2, 4, 5 i w $2 podstaw4 kwalifikacji jest wst€pny egzamin pisemny lub
wstgpny egzamrn ustny - zgodnie ze wskazaniami CzpSci szczeg6lowej niniejszej

Uchwaly.

$ ll
cudzoziemcy, o kt6rych mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o
szkolnictwie wzszym (Dz.u. Nr 164 poz.l365) oraz obyrvatele polscy, posiadai4cy

s\\'iadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4 podlegai4 kwalifikacji u,edlug nastgpuiqcych

zasad,:

l. Liczba punkt6w rekrutacyjnych z danego przedmiotu, objptego egzaminem dojrzalosci,

jest okre5lana indywidualnie dla kazdego kandydata przez WKR.

2. w odniesieniu do kandydat6w, kt6rzy na dwiadectwie dojrzalosci nie posiadai4 oceny z

przedmiotu (przedmiot6w) obiqtych postEpowaniem kwalifikacyjnym, podstawg

kwalifikacji stanowi ocena z tego przedmiotu (przedmiot6w) uzyskana na swiadectwie

ukofczenia szkoly iredniej (ocena koficoworoczna).

3. Jezeli w stosunku do kandydat6w nie jest mo2liwe zastosowanie zasad okreslonych w
punJ<tach l, 2, 3 i w g2 podstaw4 kwalifikacji jest wstqpny egzamin pisemny rub wsrEpny

egzamin ustny - zgodnie ze wskazaniami Czgici szczegolowej niniejszej Uchwaly.

4. Przyigcie na studia cudzoziemc6w nie wymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy prawo

o szkolnictwie vqyzszym reguluj4 odrgbne przepisy. (Dz.U. nr 190 poz. 1406).

5 Kandydaci posiadai4cy swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicqu obowi4zani s4

dolqczyi do oryginalu riwiadectwa dojrzalo(ci - zaswiadczenie Kuratora oswiaty
(wlasciwego dla miejsca zamieszkania w polsce lub wlasciwego ze wzglgdu na siedzibp

szkoly wyzszei) o r6wnowaZnosci iwiadectwa uzyskanego za granic4 z polskim

Srviadectwem dojrzaloSci.

$12

Laureaci i finalisci olimpiad stopnia centralnego przyjmou,ani s4 na I rok studi6rv przez wKR
zgodnie z uchrval4 nr 3 96 Senatu Uniwersyletu w Bialymstoku z dnia 3I maia 2006 roku.

$ l3
W postEpowaniu rekrutacy.inyrn nie uwzglgdnia sip certyfikat6w.jgzykowych.



$14

Kwalilikacja kandydat6w na niestacjonarne jednolite studia magisterskie i niestacjonarne

studia pierwszego stopnia, odbywa sig wedlug jednego z wymienionych kryteri6w:
l) na podstawie zlo2onych dokument6w;

2) wynik6w czgsci pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzalosci, z przedmiot6w

obowi4zkowych i przedmiot6w dodatkowo wybranych;

3) egzaminu wstgpnego: pisemnego lub/i ustnego;

zgodnie ze wskazaniami czESci szczeg6lowej niniejszej Uchwaly.

$ 15

Kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego stopnia, odbyrva sip wedlug nastppuiqcych

zasad:

1. Podstaw4 kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest zrolenie przez kandyd,ata

wymaganych dokument6w.

2. Do postgpowania kwalifikacyjnego b9d4 dopuszczeni kandydaci posiadai4cy dyprom

ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (zgodnie ze wskazaniami czgsci szczeg6lowej
niniej szej Uchwaly).

3' o przyjpciu na studia drugiego stopnia decyduj e pozycja na riscie rankingowel
sporz4dzona na podstawie oceny na dlplomie studi6w pierwszego stopnia i sredniej ocen

ze studi6w lub wstppnego egzaminu pisemnego/wstgpnego egzaminu ustnego (zgodnie ze

wskazaniem Czgdci szczeg6lowej niniejszej Uchwaly).

4. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przericzana bgdzie na punkty w nastgpui4cy spos6b:
5n

45

4,0

3.0

- 100 pkt.

- 80 pkt.

- 60 pkt.

- 40 pkt.

- 20 pkt.

5. Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia przy kwalifikacj i przericzona bEdzie na

punkty w stosunku l : l . Maksymaln a liczba punkt6w, kt6rq mo2na uzyskai ze sredniei

ocen ze studi6w pierwszego stopnia rvynosi 5,0.

6. Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za oceng na dyplomie wynosi 100.

7' Na podstawie egzaminu rvstgpnego (zg.dnie ze wskazaniem CzEdci szczeg6lowej
niniejszej Uchwaly).

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z egzaminu wynosi 100.



8. Maksymalna liczba punlt6w uzyskana w wyniku postgpowania kwalifikacyjnego

wynosi 105 (suma punkt6w: ocena na dyplomie oraz Srednia ze studi6w pierwszego

stoDnla).

$16

Rektor Uczelni okreSli w drodze ZarzEdzenia szczeg6lowe zasady przeprowadzenia rekrutacji

w systemie Intemetowej Rejestracji Kandydat6w w terminie do 3l marca 2008 roku.

2.

l.
$ 17

Pltania na egzamin wstgpny przygotowujq z uwzglgdnieniem zasad tajnoSci, osoby

wyznaczone przez PrzewodniczEcych Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych.

Prace kandydat6w mog4 byi udostgpniane do wgl4du kandydatom w obecnoSci

przedstawiciela Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej w ciqgu 14 dni od dnia ogloszenia

w1,nik6w.

$ l8

Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzjg o przyjEciu kandydat6w, ktorzy

uzyskali tE sam4 liczbg punkt6w, co kandydat zajmujqcy ostatnie miejsce w ramach

ustalonego limitu miejsc. Decyzja ta nie wymaga zgody Rektora.

$le
1. Postppowanie kwalifikacyjne przeprowadzaj 4 Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne,

powolane na wniosek Dziekana przez Rady Wydzial6w.

2. PrzervodniczEcym Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub inny nauczyciel

akademicki wyznaczony przez Dziekana.

3. Do zadah Wydzialowej Komis.ii Rekrutacyjnej naleZy w szczeg6lnoSci:

l) zatwierdzanie test6w sprawdzajEcych (wyboru dokonuje przervodnicz4cy WKR)

oraz nadzor nad ich organizacyjnym przygotouanicm,

2) przeprowadzenie postEpowania kwalifi kacyjnego,

3) sporz4dzanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjEcia na studia w ramach

limitu mie.jsc,

4) zamieszczanie w systemie Internetowej Rejestrac.ii Kandydatirw Uniwersytetu list

kandydat6w krvalifikowanych do przyjgcia,



5) podejmowanie decyzji o przyjgciu lub nieprzyjgciu kandydata na studia oraz

zawiadomienie pisemne kandydata o podjEtej decyzji,

6) kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandydat6w,

7) opiniowanie odwolai do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

8) wydawanie za6wiadczefi o wynikach postgpowania rekrutacyjnego.

4. w pracach wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych bior4 udzial przedstawiciele

student6w. Ich liczbg okresla Rada wydzialu, na wniosek organu Samorz4du Studenckiego.

l.
$20

Uczelnian4 Komisig Rekrutacyjn4 powoluje Rektor. przewodnicz4cym Uczelniane..l

Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Do skladu

uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rektor moze powolai przedstawiciela samorzadu
Studenckiego.

Do zadari Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale2y w szczeg6lnoSci:

l) koordynacja i nadz6r nad prac4 Wydzialowych Komisji Rekruracyjnych,

2) ptzyjmowanie informacji i protokol6w wKR z wynik6w i przebiegu postgpowania

kwalifikacyjnego na kierunkach i specjalnoSciach,

3) rozpatrywanie i przedkladanie Rektorowi wniosk6w w sprawie odwolari kandydat6w

od decyzji podjgtych przez Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne.

$21
wydzialowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie posiadanych informacji o kandydatach
niepelnosprawnych, doloz4 wszerkich staraf, aby zapewnii kandydatom dogodne warunki
uczestnictwa w postgpowaniu kwalifikacyjnym.

Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postgporvaniu

kwalifikacyjnym na studia okresla Dziekan wydziatu, w momencie zlozenia dokument6w
przez kandydata, lecz nie po2niej niz na 14 dni przed dat4 rozpoczgcia egzaminu wstQpnego.

s22
I . Od kandydat6w na I rok studi6w wymagane s4 nastgpujEce dokumenty:

l) formularz podania wypelniony wedlug okre6lonego wzoru,

2) ..Nowa matura":

- Swiadectwo dojrzalodci w oryginale lub odpis swiadectwa dojrzaloSci wydany przez

Okrpgow4 Komisjg Egzaminacyjn4 lub kopia notarialnie poSwiadczona,



oryginal swiadectwa ukoficzenia szkoly sredniej lub jego kopia potwierdz ona przez

szkolg,

,,Stara matura":

Swiadectrvo dojrzalodci wydane przez szkolE lub swiadectwo dojrzalosci

i Swiadectwo ukoriczenia szkoly sredniej, lub kopie notarialnie poswiadczone tl,ch

dokument6w.

4) orzeczenie lekarskie, stwierdzaj4ce brak przeciwwskazan do studiou,ania na obranej

specjalnoSci (dotyczy kierunk6w: chemia, biologia i ochrona 6rodowiska).

5) 2 fotografie legitymacyjne (cyfrorve),

6) kserokopia dorvodu osobistego,

7) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

8) oryginal dyplomu ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia - zgodnie z *iy-mogami

zasad rekrutacji okreSlonej w CzE$ci szczeg6lowej, w przypadku kandydat6w

ubiegaj4cych sig o przyjgcie na studia drugiego stopnia.

$23
wysokosi oplaty pobieranej od kandydat6w ubiegai4cych sig o przyjpcie na studia, zostanie

ustalona przez Rektora. po okresleniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyzszego g6mej
granicy oplat i podana do wiadomoSci w terminie p61niejszym.

w uzasadnionych przypadkach Dziekanowi przysluguje prawo zwolnienia kandydata z
obowiqzku uiszczenia tej oplaty.

1)

$21
W przypadku przedlolenia orzeczenia lekarskiego,

zdrouotne do podjgcia studi6w na wybrany'm kierunku,

studia.

stwierdzaj Ecego przeciwwskazania

WKR moze odm6u,ii przyjpcn na

s25
l. Niestawienie sig kandydata na egzamin (test sprawdza.i4cy) w wyznaczonym terminie

eliminuje kandydata z post€powania kwali fi kacl,jnego.

2 Przebieg postgpowania kwalifikacyjnego kandydata zamieszczony jest w protokole,

ktorego druk stanowi integraln4 czgdi formularza podania kandycJata na stutlia. protok6l

podpisuje Przewodniczqcy oraz czlonkowie Komisji. Skresienia i zmiany dokonyrvane

w protokole, powinny byi potrvierdzone podpisem przcwodnicz4cego Komisji.



4.

Z przebiegu postQpowania kwalifikacyjnego, Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna

sporz4dza protok6l, zawieraiqcy listg wszystkich kandydat6w w kolejnodci uzyskanych

wynik6w oraz podjgtE decyzjg o przyjgciu b4dZ nie przyjpciu na studia podpisan4 przez

Przewodniczqcego WKR oraz czlonk6w Komisji.

w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na skutek rezygnacji kandydat6w, wKR
wypelnia automatycznie miejsce o osoby zajmui4ce kolejne pozycje w protokole doboru
kandydat6w.

$26
Decyzje o zwigkszeniu limitu przyjgi oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje
Rektor, na wniosek Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej.

2.

1.

527
od decyzji wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej sluZy odwolanie, w terminie 14 dni od
daty dorgczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Podstaw4 odwolania od decyzji moze byi jedynie wskazanie naruszenia warunk6w
i trybu rekrutacji na studia.

Decyzjg o przyjpciu na studia podejmuje Rektor po rozpatzeniu wniosku Uczelnianer
Komisji Rekruta cyjnej. Decyzja Rektorajest ostateczna.

$28

Listy kandydat6w przyjgtych na I rok studi6w zatwierdza Uczerniana Komisja Rekrutacyjna.

$29
Studia stacjonarne i niestacjoname na danym kierunku studi6w mog4 byi uruchomione przy
liczbie co najmniej 20, a w przypadku filologii obcych l5 kandydat6w zakwalifikowanych do
przyigcia. w przypadku mniejszej niZ wskazana liczba kandydat6w wydzialowe Komisje
Rekrutacyjne (UKR) proponui4 kandydatom przyjpcie na inny pokrewny kierunek studi6w
bez dodatkowej kwalifikacji - w przypadku wolnych miejsc.

3.

3.

l0



II. CzgS6 szczeg6lowa

Wydzial Biologiczno - Chemiczny

Kierunek : Biologia
Rodzaj sludi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit : 100

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matemaryka - wymagany poziom podstawowy rub
rczszenony lub podstawowy i tozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now{ maturf" w roku 2008,2007:

' MuszE miec wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastEpuyqcycn:
biologia, chemia, fizyka iastronomia, matemaryka - wymagany poziom jodsta*owy rub rozszerzony.

' Rekruracja ispos6b przericzania punkrdw zgodna z $2, $3, $5. g6, g? czqsci og6rnej uchwaty senatu.
Kandydsci, kt6rzy zdali,,nowQ matrrt', w latach 2006,2005,2002:

' Bedzie brany uynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod nastqpul4cycn:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka - wymagany poziom podstawowy rub podstawowy i
tozszetzony .

' Rekruracja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, 95, g6, gE czgsci og6rnej Uchwaty senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturQ":

' P!!ti: brany wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru sposrod nasrQpuj4cych;
biologia, chemia, fizyka iastronomia, fizyka, matemaryka.

o Rekrutacja ispos6b przericzania punkr6w zgodna z $2, 93, 95, g6, g9 cz96ci og6rnej uchwary senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maaurt MitdzynarodowQ (lB):

. Bedzie brany wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo6r6d nastgpuiqcycn:
biologia, chemia, fizyka, matematyka - wymagany poziom nizszy (SL) lu'b poziom wyzszy (iLi.

' Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, 95, g6, g r0 czEsii ogornej Uchwaly ienaru.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

' .B.e9ti: brany wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastQpujEcych:
biologia, chemia, fi zyka, matematyka.

' Rekrutacja isposdb przericzania punkt6w zgodna z s2, $3, $5, g6, gl I czg$ci ogdrnej uchwa+y senaru.

Kierunek : Chemia
Rodzaj studi6w : srudia pierwszego stopnia
Forma sludidw : stacjonarne
Limit :70

Przedmioty brane pod uwage w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

' biologia, chemia' fizyka i astronomia, fizyka, matematyka - wynragany poziom podstarvow.y rub
rozszetzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandvdaci, kt6rzy zdeli,,now4 maaurf" w roku 200t,2007:o Musze miec wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod nastgpui4cycn:
biologia. chemia. fizyka iastronomia, matematyka - wymagany pozrom podstawowy rub rozszerzony.

' Rekrutacja isposob przeliczania punktdw zgodna z g2. $3, $5, $6, g7 czEici ogornej uchwaty senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowQ maturt,'w latach 2006,2005,2002:. BQdzie brany wynik egzaminu maruralnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod nastqpui4cycn:

biologia. chemia. fizyka iastronomia, matematyka - wymagany poziom podstawowy ruo poasiar"L*y,
tozszetzony.

' Rekrutacja isposob przericzania punkr6w zgodna z $2, $3, $5, $6, sg czgici og6rnej Uchwary Senatu.



Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starA maturg":

' P!9'i: brany wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d nasrgpulqcych;
biologia, chemia, fizyka iastronomia, fizyka, matemiryka.

' Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, g5, g6, g9 czgsci og6rnej Uchwary Senatu.
Krndydaci, kt6rry zdali Maturg MiQdzynarodow4 (lB):

o p.elzie brany wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(rod nastQpui4cych:
biologia, chemia, fizyka, matematyka - wymaginy p6ziom nizszy (SL) luL poriorn *yzsry 1iL;.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z 92, $3, g5, g6, gto czgsii ogotne.l uctr*aty senatu.Kandydaci posiadajqcy Swiad€ctwo dojrzato3ci uryskane ia granic4:. P!9ri: brany wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do rvyboru sposr6d nastepuj4cych:
biologia, chemia, fizyka, matematyka.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, gl I czqsci og6rnej Uchwary Senatu,

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjoname
Limia : 40

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka _ wymagany poziom podstawowy lub
rczszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturf" w roku 200t, 2007:

' Yu.rru. miec wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastgpuj4cych:biotogia, chemia, fizyka i astronomia, geogrifi4 ,iatematyka - "yrrg;"t;";;; poarl-Jo*y ,rutozszenony.

_- o. 
- 
Rekrutacja i spos6b przeliczania-punkt6w zgodna z g2, $3, $5, g6, g7 czesci og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturg" w latach1006,2d}S,"2OdZ,l. 
P.e9ri: brany wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d nastepuJecych:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, mitematyka _ nuyruguny pj"r_p"A""'ri"*y r*
podstawo.r,yy i rozszerzony.

_- .- - 
Rekrutacja i spos6b przeliczania,punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, gg czgsci og6lnej Uchwaly Senatu.Krndydaci, kt6rry zdali ,starq matur?,:

. 
P.e9ri: brany wynik egzaminu dojrzalojci z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastepui4cych;
biofogia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geogrifia,' matematyka.

z 92,93, 95, 96, g9 cz96ci og6lnej Uchwaly Senatu.

ednego przedmiotu do wyboru spoSr6d nastqpuj4cych:
- wymagany poziom nizszy 1SL) lub poziom wyzszy

Kandyd $3' $5' $6' $10 czQ5ci og6lnej Uchwaty Senatu'
grsnlcQ:

] *.*ru,r"ju i sposdb przericzania punkt6w zgodna z r, ;, :, ;,: l:;ffi;:ffi::::t
Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forms studi6w : niesiacjonarne
Limit :30

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka _ wymagany poziom podstawowy lubtozszetzony lub podstawowy i tozszetzony.

Kandydaci, ka6rzy zdrli,,nowg msturt" w roku 200E,2007:
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' Musz4 miec wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spodrdd nastQpuiqcych:
biologia, chemia, fizyka iastronomia, geografia, matematyka _ wymagany poiiom podstawowy ruo
tozszefzony

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, g7 czgsci 096rnej uchwaty senaru.
Kandydaci, kt'rzy zdali,,norryQ maturt" w latach 2006,2005,2002:

' BQdzie brany wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastQpuJ4cych:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - wymagany poziom podstarvowy rub
poostawowy I rozszetzony .

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkr6w zgodna z $2, $3, $5, s6, g8 czesci 096rnej uchwaly senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali,,star{ maturt,':

' BQdzie brany rvynik egzaminu dojrzarocci z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastgpul4clcn:
biologia, chemia, fizyka iastronomia, fizyka, geografia. matemaryKa.. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, 95, 56, g9 czq5ci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf Migdzynarodow4 (IB):
. B€dzie brany wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod nastEpuiqcycn:

biologia, chemia, fizyka, geografia, matemaryka - wymagany poziom niiszy (SL) lub pozi# iryzszy(HL),

' Rekrutacja i sposob przericzania punktdw zgodna z $2, $3, $5, s6, gl0 czQsci ogornej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq;

' Bedzie brany wynik egzaminu 
_dojrzarosci z jednego przedmiotu do wyboru spo6r6d nastQpuiEcych:

biologia, chemia, fi zyka, geografi a, matematyka.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkr6w zgodna z $2, $j, 95, g6, gl l czg6ci o96rnej uchwaty senatu.

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limii :20

W postepowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:

' ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia, na kierunku ochrona srodowiska,r 6rednia arylmelyczna ocen ze studi6w (do Sredniej arytmetycznej wriczane sq oceny z egzamindw i
zaliczei zuzyskanych i:ffiliff:;,il,:#il"1Tfl;:ilili*:fffi1i"'. rekrutacja i ne z gl5 cz96ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forms studi6w : niestacjoname
Limit :20

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:

' ocena na dypromie ukoiczenia studiow pierwszego stopnia, na kierunku ochrona Srodowiska.r srednia arytmeryczna ocen ze studi6w (do iredniej ar',tmetycznej wliczane sq oceny z egzamindw i
7'aliczei z przedmiot6w niekodczqcych sig egzaminem z urvzglgdnieniem o."n n i"doitut"..ny"n
uzyskanych w ciqgu calego okresu studi6w licencjackich. z wyl4cziniem W-F i praktyk studenckich),. rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodne z $ t5 Uchwaly Senatu.
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Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limir : 120

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka - wlmagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6fly zdali,,now4 meturt" w roku 200E,2007:
. Musz4 mieC wynik egzaminu maturalnego z matematyki

fozszefzony .

wymagany poziom podstawory lub

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2. 93, $6, g7 czQ5ci og6lnej uchwaly senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq malurQ" w latach 2006,2005,2002:

o Bgdzie brany wynik egzaminu maturalnego z matematyki - $ymagany poziom podstawowy lub
podstawowy i rozszerzony ,

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, g3, $6, g8 cz96ci o96lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, ktorzy zdali,,starq mature":

. B€dzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki.
Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 56, g9 czgSci o96lnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt Mitdzynarodowg (lB):

' B€dzie brany wynik egzaminu maturalnego z matematyki - \lymagany poziom nizszy (sL) lub poziom
wyzszy (HL).

r Rekrutacj a i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, $6, g l0 czgsci 096lnej uchwaly senatu.
Kandydaci posiadej4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskanc za granicq:

. Bpdzie brany lvynik egzaminu dojrzaloSci z matematyki.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, S6, gl I czesci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Zarz4dzanie
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
r20

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka - lvymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony,

Kandydaci, kt6rzy zdsli ,,nowq maturt" w roku 2008,2007:
. MuszQ miei wynik egzaminu maturalnego z matemagki

tozszetzony .

wymagany poziom podstawo&y lub

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, s3, $6. g7 czpici og6lnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,nowq maaurt" w latach 2006,2005,2002:

. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawouy lub
podstawo$/y i tozszerzony.

o W przypadku braku oceny/wyniku z w/w przedmiotdw na Swiadectwie doirzalosci lub na Swiadecrwre
ukodczenia szkolv Sredniej kandydat przystgpuje do egzaminu pisemnego z tego przednriotu.
Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, 53, $6. g8 czpsci ogdlnej Uch,*.aly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 msturt":
r BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki.

' w przypadku braku oceny/wyniku z w/w przedmiotdw na Swiadectwie dojrzalosci lub na jwiadectwie
ukohczenia szkoly Sredniej kandydat przystppuje do egzaminu pisemnego z tego przedmiotu.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, s9 czQsci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Mipdzynarodow4 (lB):
o BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom nizszy (sL) lub pozrom

vlyzszy (HL).



. W Przypadku braku oceny/wyniku z w/w przedmiot6w na Swiadectwie dojrzalo(ci lub na Swiadectwie
ukoriczenia szkoly 6redniej kandydat przystQpuje do egzaminu pisemnego z tego przedmiotu.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, 56, g I0 czqSci ogolnej Uchwaty SenatL.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

o Bqdzie brany wynik egzaminu dojrzalo6ci z matematyki.
. W przypadku braku oceny,'wyniku z w/w przedmiot6w na Swiadectwie dojrzalodci lub na Swiadectwie

ukoriczenia szkoly Sredniej kandydar przystQpuje do egzaminu pisemnego z rego przedmiotu.
r Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 56, gl I czEdci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Linit : 150

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnta,

. Srednia ar)4metyczna ocen ze studiow.

. rekrutacja ispos6b przeliczania punkr6w zgodne z $15 cz96ci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek i Zarz4dzanie
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :90

W postepowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagq:

. ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia,

. Srednia ar)tmetyczna ocen ze studi6w.

. rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z $15 czqdci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek
Rodzaj sludi6w
Forma studi6w
Limit

Ekonomia
studia pierwszego stopnia
nrestacJonarne

bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r matematyka - 'arymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, ka'rzy zdali,,nowQ maturf" w roku 200E, 2007:
. MuszE mieC qvnik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub

tozszetzony.
. W przypadku niezdawania matematyki na egzaminie dojrzalosci podstaw4 kwalifikacji jest ocena z

matematyki ze Swiadectwa ukoriczenia szkoly Sredniej (ocena kohcoworoczna).
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, 56, g7 cze6ci ogolnej Uch\!aly Senaru.

Kandydaci, ki6rzy zdali .,nowq maturt" w latsch 2006,2005,2002:
. BQdzie brany wynik egzaminu ntaturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawo$y llrb

poostawowy | | ozsT.erzony .

. Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, {3, Q6, $8 czqsci ogdlnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kl6rz y zdali,,starq maturt":

. BQdzie brany urynik egzanrinu dojrzaloSci z matematyki.
r Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $6, S9 czEsci og6lnej Uchwaly Senaru.

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt Mi€dzynarodowq (lB):
. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziorn ni2szy (St-) lub poziom

wyzszy (tlL).
. Rekrutacj a i sposdb prze liczania punktdw zgodna z $2, S3, S6, g I 0 czQ6c i ogo Inej Uchwafy Scnatu.
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Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskrne za granicq:. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalodci z matematyki.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z g2, g3, $6, gl I cz96ci ogdlnej Uchwaly Senatu

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Ekonomia
studia drugiego stopnia
niestacjonarne
bez limitu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bed4 brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z ij I5 czQsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek z Zarzqdzanie
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname
Limit : bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq malure" w roku 200E,2007:

' Musz. miec wynik egzaminu maturarnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lubtozszefzony.
o w przypadku niezdawania matematyki na egzaminie dojrzalosci podstaw4 kwalifikacji jest ocena zmatematyki ze jwiadectwa ukonczenia szkoty Sredniej (ocina korlcoworoczna).. Rekutacja i spos6b przeliczania-punkt6w zgodna z $2, g3, g6, gZ czgici og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturt" w tatact ZOOO, ZOOS.)OOZrr BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z malematyki - wymagany poztom podstawowy lubpodstawowy i rozszerzony.

_- '_ _ 
R:klutacja i sposob przericzania.punkt6w zgodna z $2, s3, $6, gE czesci og,rnej uchwaly senatu.Krndydaci, kt6rzy zdali,,star{ maaurt":r Bpdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki.

Kandydaci, ktdrry zdali Maturt Mi?dzynaroaow4 1tn;:
' BQdzie brany wy'nik egzaminu maturarnego z matematyki - lvymagany poziom nizszy (SL) rub poziom

wyzsry (HL).

Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci o"yrt rn. i".g."ni.4,e Bgdzie brany wynik egzaminu dojrzaloSci z matematvki.

' Rekrutacja i sposob przericzania punkt6w zgodna z g2, $3, $6, g l I czgici ogdrnej uchwaly senatu.

Kierunek i zarzqdzznie
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacionarne
Limit : bez limitu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia ar),tmetyczna ocen ze studi6w.

. rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodne z $ I 5 czE3ci og6lnej Uchwaly Senatu.
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Wydzial Filologiczny

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd : fitologia angielska
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :60

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jEryk angielski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podslawowy irozszerzony

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturf" w roku 2008,2007:
r Musz4 miec wynik egzaminu maturalnego z igzyka angielskiego - wymagany poziom podstawowy lub

tozszetzony.

' Rekrutacja isposob przeliczania punkrdw zgodna z g2, $j, $6, $7 czgsci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ mature" w latach 2006,2005,2002:

. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego ziEzyka angielskiego _ w).magany poziom podstawowy ruD
tozszefzony.

' w przypadku braku oceny/wyniku zjEzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzaloSci lub na Swiaqecrwre
ukoriczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu pisemnego i ustnego z iqzyka
angielskiego.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 02, $3, 96, g8 czqsci og6rnej Uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starQ maturt":

. BQdzie brany wynik egzam inu dojrzalo{ci zjpzyka angielskiegr.: .

' W przypadku braku oceny/wyniku zjEzyka angielskiego na swiadectwie dojrzalosci lub na swiadectwre
ukoiczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu pisemnego i ustnego z iQzyka
angielskiego.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkr6w zgodna z i2, g3, g6, g9 czqsci ogdtnej uchwaty senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt MiQdzynarodowQ (IB):

' BQdzie brany wlnik egzaminu maturalnego z iqzyka angielskiego - wymagany poziom nizszy (SL) Iub
poziom wyzszy (HL).

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, gl0 czqsci o96lnej Uchwary Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Slviadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

. BQdzie brany \vynik egzaminu dolrzaloici z jqzyka angielskiego

' w przypadku braku oceny/wyniku zjgryka angielskiego na iwiadectwie dojrzaloSci lub na Jwiadectwre
ukoriczenia szkoty Sredniej kandydat przystqpuje do egzaminu pisemnego i ustnego z iqzyka
angielskiego.

r Rekrutacja isposob przeliczania punktdw zgodna z $2, 93, $6, $ czEsci ogdlnej Uchwaly Senan

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd : filologia angielska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne (zaoczne)
Limil :45

Przedmioty brane pod uwagQ w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk angielski - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, klfrzy zdali,,nowQ maturQ,' w roku 2008, 2007:
o Muszq miec wynik egzaminu maturarnego zigzyka angierskiego - wymagany poziom podstarvowy ruo

rozszerzony.
. Rekrutacja i spostlb przeliczania punktdw zgodna z $2, i3, s6, $7 czEsci ogolnc'l Uchwafy Senaru.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturQ" w latach 2006,2005,2002:
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' BQdzie brany wynik egzaminu maturarnego zjgzyka angierskiego - wymagany poziom podstawowy rub
tozszetzony .

' W pr4'padku braku oceny/wyniku z jQryka angietskiego na swiadecrwie dojrzalosci lub na Swiadectwie
ukoirczenia szkoty Sredniej kandydat przystqpuje do egzaminu pisemnego i ustnego z jezyka
angielskiego.

o Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, 56, gg czESci og.lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,starq maturQ":

o BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci zjQzyka angielskiego .

' W przypadku braku oceny/wyniku z jgryka angielskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci lub na swiadectwie
ukonczenia szkoly Sredniej kandydat przystEpuje do egzaminu pisemnego i ustnego z JQrykaangielskiego.

' Rekrutacja isposdb przericzania punktdw zgodna z g2, g3, g6, g9 czEsci og6rnej uchwaty senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt Migdzynarodowq (lB):

' BQdzie brany r+ynik egzaminu maturarnego z iqzyka angietskiego - wymagany poziom nizszy (sL) rub
poziom wyzszy (HL),

1 Rekrutacj a i spos6b przeliczan ia punkto w zgodna z $2, 93, $6, S I 0 cz€sc i ogo lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:o BQdzie brany wynik egzaminu dojrzato3ci zjqzyka angielskiego.r W przypadku braku oceny/wyniku zjgzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzaloSci lub na Swiadectwie

ukoriczenia szkoty Sredniej kandydat przystqpuje do egzaminu pisemnego i ustnego z 1gzykaangielskiego.

' Rekutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z 92, 93, 96, gl r czgsci og6tnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalno56 : fitologia angielska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Formr studi6w : niestacjonarne (wieczorowe)
Limit : 45

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

o igzyk angielski - wymagany poziom podstawowy rub rozszerzony rub podstawowy i tozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturg" w roku 200g,200?:

' Muszq miec wynik egzaminu maturarnego z iqzyka angielskiego - wymagany pozrom podstawowy ruo
tozszefzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,now4 maturg" w latach 200(, 2005, 2002:

' B9dzie brany wynik egzaminu maturarnego zjpzyka angierskiego - wymagany pozrom podstawowy rub
fozszefzony .

r W przypadku braku oceny/wynik u z jpzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzaloSci lub na Swiadectwre
ukoiczenia szkoty Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu pisemnego i ustnego i lgzykaangielskiego.

' Rekrutacja i sposdb przericzania punkt6w zgodna z 92, 93, g6, gg czEcci og6rnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stor{ maturt":

. Bqdzie brany lvynik egzaminu dojrzalo3ci zjqzyka angielskiego .

' w przypadku braku oceny,/wyniku z jgryka angielskiego na swiadectwie dojrzalosci lub na (wiadectwie
ukoirczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu pisemnego i usrnego z jgzyka
angielskiego.

r Rekrut'acia i spos.b przericzania punkt6w zgodna z 92, $3, 96, g9 czEsci o96rnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rz-! zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):

' Bpdzie brany wynik egzaminu maturarnego z iqzyka angierskiego - wlmagany pozrom nizszy (sL) rub
poziom wy2szy (HL).

Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskar e za granicq:r BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalo$ci zjqzyka angielskiego.
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' W Przypadku braku oceny/wyniku zjgzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzaloSci lub na jwiadectwie
ukoiczenia szkoly sredniej kandydat przystEpuje do egzaminu pisemnego i ustnego z JvzyKa
angielskiego.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, $3, s6. s I I czQsci og6lnej Uchwaly senatu.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd : filotogia angielska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidw : niestacjonarne
Limit :75

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwage:

r pisemny egzamin wstqpny zjQzyka angielskiego,
. rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z $ l5 czpsci og6lnej Uchwa+y Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Linit

Filologia
filologia bialoruska
studia pierwszego stopnia
stacJonarne

20

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. iazyk polski, iEzyk bialoruski, igzyk rosyjski - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony rub
podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kl6rzy zdali,,nowe maturt" w roku 200E,2007:

' Musz{ miei wynik egzaminu maturalnego z igzyka porskiego, iqzyka biaroruskiego rub lgzyxa
rosyjskiego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, $4, g5, g7 czEsci og6lnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowe maturQ" w tatach 2006, 2005, 2002:

' Bpdzie brany wynik egzaminu maturalnego z iszyka porskiego, igzyka bia.loruskiego tub igzyka
rosyjskiego - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy irozszerzony.

' w przyPadku braku oceny/wyniku z w/w przedmiotdw na Swiadectwie dojrzaloSci lub na Swiadectwie
ukoticzenia szkoly Sredniej kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z tego przedmiotu do wyooru
przez kandydata.

r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, $4, g5, g8 czE6ci ogolnej Uchwaly Senatu,
Kandydaci, kt6rzy zdzli,,star4 malurt":

' BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z .lgzyka polskiego, iqzyka bialoruskiego rub igzyr<a
rosyjskiego.

' w prrypadku braku oceny/wyniku z wrw przedmiot6w na Swiadectwie dojrzalosci lub na jwiadectwie
ukofczenia szkoly sredniej kandydat przystqpuje do egzaminu ustnego z tego przedmiotu do wyboru
ptzez kandydata.

. Rekruracja isposob przeliczania punkt6w zgodna z g2, 93, g4, {5, g9 czqdci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturf Miedzynarodow4 (lB):

. Kandydat zdaje egzamin usrny z iEzyka polskiego, iEzyka bialoruskiego lub igzyka rosyjskiego, do
\!')boru przez kandydata.

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, a4, $5. $10 cz9(ci ogolnej Uchwaly Senaru.
Krndydsci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

o BQdzie brany u.)"nik egzaminu dojrzalosci z igzyka polskiego, iEzyka biaroruskiego rub igzyka
rosyjskiego.

' W przlpadku braku oceny/rvyniku z jgzyka polskiego na iwiadectrvie dojrzaloSci lub na swiadectwrc
ukoriczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzantinu ustnego z jqzyka polskiego.

o W przypadku braku oceny/wyniku z w/w przedmiotow na Swiadectwie doirzaloSci lub na iwiadectuic
ukohczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z rego przednriotu do rvlboru
orzez kandvdata.
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. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, g3, $4, g5, gl I czg.ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia

lPecjalno3d : filologia bialoruska z jqrykiem angielskim
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit : 15

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk polski, jEzyk bialoruski, jgzyk rosyjski, jqzyk angielski _ wymagany poziom podstawowy lub
rozszerzony lub podstawowy i tozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq malurg" w roku 200t,2007:r M uszq miei wyn ik egzam inu marurarncgo iEzyka po rskiego, iEzyka angie rskiego i jgzyka bialoruskiego
lub jEzyka rosyjskiego - $ymagany poziom fodstawowy l-ub .orrr.r.ony.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 maturt" w latach 2006,2005.id0;:
z jgzyka polskiego, jgzyka angietskiego i jgzyka

y pozlom podstawowy lub podstawo\a7 i rozszerzony,
miot6w na Cwiadectwie dojrzalodci lub na Swiadectwie

puje do egzaminu ustnego z jqzyka angielskiego i/iub

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star{ maturQ":. BQdzie brany wynik eCjaTilu dojrzaloSci z jqzyka polskiego, jgzyka angielskiego i 1gzykabialoruskiego lub jgzyka rosyjskiego.

' ny/wyniku z wlw p za{osci lub na swiadectwie
niej kandydat przy jgzyka angielskiego i,/tub

. ,gzyka rosyjskiego

Kandyd $2' $3' s4' $5' $9 czE5ci ogdlnej Uchwaly Senatu

zyka polskiego, jgzyka angielskiego - wymagany

o Kandydat zdaje egzamin ustny z jQzyka bialoruskiego lub jqzyka rosyjskiego, do wyboru przezkandydata.
. Rekrur ticzan-ia. $2, $3, $4, g5, gl0 cz96ci og6tnej Uchwaly Senatu.Kandydaci pos two doj 

"" 
grnoi.4,o Bgdzie aminu d pol,ki"go, jgzyka polskiego, jqzyka angielskiego ijQzyka jEzyka r

' w przypadku braku ocenY/wYniku z jgzyka polskiego na Swiadecrwie dojrzalosci lub na swiadectwie
ukoiczenia szkoty Sredniej kandydat przystQpuje do +zaminu ustnego z jgzyka polskiego.r W przypadku braku oceny/wyniku z w/w p zatosci lub na Jwiadectwieukoticzenia szkoly Sredniej kandydat przy lEzyka angielskiego i,,lub
1gzyka bialoruskiego Iub jgzyka rosyjskiego

' Rekrutacja isposob przericzania punkt6w zgodna z $2, g3, $4, g5, gr l czEdci og6rnej Uchwary Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalno5d : filotogia rosyjska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Lirnit ;60

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski, jgzyk rosyjski _ wymagany poziom podstawowy lub
tozszetzony .

rozszerzony lub podstawowy
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Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturf" w roku 2008,2007:

' Muszq miec wynik egzaminu maturarnego ziqzyka polskiego iigzyka rosyjskiego - wymagany poziom
podstawowy lub rozszerzony.

r Rekruracja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z gz, s3, s4, g7 czEsci ogornej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kt|rzy zdali,,nowq maturf" w tatach 2006,2005,2002:

. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z 1gzyka polskiego i jgzyka rosyjskiego _ wymagany
poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

' W przyPadku braku oceny/*}niku jEzyka rosyjskiego na swiadectwie dojrzaloSci lub na Swiadectwre
ukoriczenia szkoty Sredniej kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka rosyjskiegor Rekruracja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z s2, s3, sd, gE czgsci ogdlnej uch*uty senutu

Kandydaci, kairzy zdali,,sta rq matur€":
. Bqdzie brany wyn ik egzam in u dojrzaloici z jgzyka polskiego i j Ezyka rosyj sk iego.

' W przypadku braku oceny/wyniku jEzyka rosyjskiego na Swiadechvie dojrzaloSci lub na Swiadectwie
ukoiczenia szkoly iredniej kandydat przystqpuje do egzaminu ustnego zjgzyka rosyjskiego

' Rekrutacja i spos6b przericzania punktdw zgodna z $2, sj, ii4, $9 czgdci ogolnej uchwaty senatu.
Kandydaci, kt'rzy zdali Maturt Mitdzynarodowq (lB):

. Kandydat zdaje egzamin ustny z jgzyka polskiego i jqzyka rosyjskiego.

' Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, 93, $4, g l0 czqici ogdlnej Uchwary Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4;

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzyka polskiego ijgzyka rosyjskiego.

' W przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka polskiego na iwiadectwie doirzalosci lub na swiadecrwre
ukoriczenia szkoty 6redniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jgiyka polskiego.

r W prrypadku braku oceny/*yniku jqzyka rosyjskiego na 6wiadectwie doirzalo$ci lub na jwiadectwie
ukoriczenia szkoly sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego zjgzyka rosyjskiego. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, $4, g I I czgsci o96lnej uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoS6
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia rosyjska
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o igzyk polski, igzyk rosyjski - wymagany poziom podstawowy rub rozszerzony rub podstawowy i
tozszetzony .

Kandydaci, ktbrzy zdali,,nowQ maturg" w roku 200E, 2007:
. Musz4 miei wynik egzaminu maturalnego zjezyka polskiego ijEzyka rosyjskiego _ wymagany pozrom

podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 92. $3, $4, g7 czpdci ogdlnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci. ktfrzy zdali,,nowq maturQ" w laiach 2006, 2005, 2002:
. Bedzie brany wy'nik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego i jgzyka rosyjskiego _ wymagany

poziom podstawowy lub podstaworvy i rozszerzony.

' W przypadku braku oceny,'wyniku jqzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalosci lub na Swiadecrwre
ukonczenia szkoty Sredniej kand).dat przystQpuie do egzaminu ustnego zjgzyka rosylskiego.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z |i2. $3, 54, $E czpsci o96lncj Uchwaty Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,sta rq maturt":
. Bcdzie brany wynik egzaminu dojrzalo$ci zjgryka polskiego i.jgzyka rosyjskiego.

' w przypadku braku occny/wyniku jgzyka rosyjskiego na swiadectwie dojrzaloSci lub na jwiadectwie
ukonczenia szkoly (redniej kandydat przystEpuje do egzaminu ustncgo z.jgzyka rosyjskiego.

' Rekrutacja i sposob przcriczania punktow zgodna z g2, g3, ga, s9 czQsci ogorncj Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ MitdzynarodowQ (lB):

r Kandydat zdaje egzamin ustny z.jEzyka polskiego ijgryka rosyjskiego.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z ij2, s3, {4, gl0 czqsci ogornej Uchvaly Scnatu.

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq,
. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalo3ci zjgzyka polskiego ijgzyka rosyjskiego.
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. W PrzyPadku braku oceny/wyniku z jpzyka polskiego na swiadectwie dojrzalosci lub na Swiadecwie
ukoiczenia szkoty Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego zjqzyka polskiego.

' W przypadku braku oceny/wyniku jgzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalodci lub na Swiadectwie
ukonczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jEzyka rosyjskiego.r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, 94, gl I czgsci ogdlnej uchwaty senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalno5d : filologia rosyjska zjEzykiem angielskim
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit : 30

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' Jezyk polski' iEzyk rosyjski, jgzyk angielski - *Jmagany poziom podstawo\ary lub rozszerzony lub
podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowg maturf,'w roku 2008,2007:

' Musz4 miei wynik egzaminu maturalnego z iczyka polskiego, igzyka angielskiego i igzyka rosyjskiego
- wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, s3, 94, g7 czgici ogolnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturQ" w latach 2006,200S,2002:

o BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego, jgzyka angielskiego i jgzyka
rosyjskiego - uymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

' W przypadku braku oceny/wyniku z w/w pEedmiot6w na Swiadectwie doirzaloSci tub na dwiadectwie
ukoiczenia szkoly Sredniej kandydat przystqpuje do egzaminu usrnego z tego przedmiotu.. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 94, gg czgsci o96lnej Uchwaty Senaru.

Kardydaci, kt6rzy zdali ,,starq matur?":

' BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci zjpzyka potskiego, iqzyka angielskiego iigzyka rosyjskiego.

' W przypadku braku oceny/wyniku z Mw przedmiot6w na Swiadectwie dojrzaloSci lub na jwiadectwie
ukoriczenia szkoly Sredniej kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z tego przedmiotu.. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6\.v zgodna z $2, $3, 94, g9 czg5ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Mitdzynarodowq (lB):

' BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z iEzyka porskiego, jpzyka angielskiego - wymagany
poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzsry (HL).

o Kandydat zdaje egzamin ustny zjgryka rosyjskiego.

' Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, 94, gr0 czpsci og6lnej Uchwaty senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskone za granicq:

' BQdzie brany rvynik egzam inu doj rzalosci z jgzyka polskiego, iqzyka angielskiego i igzyka rosyjsk iego.

' w prrypadku braku oceny/wyniku z jgryka polskiego na Swiadectwie dojrzalosci lub na Swiadect*ie
ukohczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jEzyka potskiego.

' W przyPadku braku oceny/tyniku z w przedmiot6w na Swiadectwie dojrzalodci lub na Swiadectwie
ukohczenia szko+y Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z tego przedmiotu.. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $4, gl I czesci 096lnej uchwaly senaru.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd I filotogia francuska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :20

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgryk francuski - wymagany poziom podstawowy rub rozszerzony rub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, ktbrzy zdali,,now{ mature,'w roku 2008,2007:

a
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' Musza miec wynik egzaminu maturarnego zjgzyka francuskiego - wymagany poziom podstawo\,vy lub
rozszetzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, 5\? czgjci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ mature" w latach 20( 6,2005,2002:

' BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego zjgzyka francuskiego - wymagany poziom podstawowy rubpodstawowy i rozszerzony.
o w przypadku braku oceny/rvyniku z jgzyka francuskiego na :iwiadectrvie dojrzalodci luo na

Swiadectwie ukoirczenia szkoly Sredniej kandy.dat przysigpuje do egzaminu ustnego z 19rytafrancuskiego.
r Rekrutacja i sposdb przericzania punkt6w zgodna z s2, s3, s6, gg czgsci o96rnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,starq maturt":
. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalo5ci zjqzyka fiancuskiego.o w przypadku braku oceny"wyniku 

.2. iqzyka francuskiego na swiadectwie dojrzalosci ruD na

:l:1l::jll.- ukohczenia szkoty Sredniej kandydat przysigpuje do egzaminu ,'r,""g" 
-, 

i-ErytuIrancusKt9eo.

.. .. 
. 
n1fut_acia i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z 52, g3, $6, g9 czg.ci og6tnej [Jchwaly Senatu.

Kandydaci, ktfrzy zdali MaturQ Mitdzynarodowq (lB):
' BQdzie brany wynik egzaminu maturarnego z jgzyka francuskiego - wymagany pozrom nrzszy (sL) lub

poziom wyzszy (HL).
r W przypadku braku oceny/wyniku ,z lpzyka francuskiego na swiadectwie dojrzalosci lub naSwiadectwie ukoiczenia szkoly Sredniej kandydat przys(puje do egzaminu ,rtn"go , fErytufrancuskiego.

' Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g6, gr0 czp.ci og6rnej Uchwaly senatu.
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicq:

o Bpdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci zjQzyka francuskiego.
r W przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka francuskiego na Swiadectwie dojrzaloSci lub na

swiadectwie ukoriczenia szkoty dredniej kandydat przysigpuje do egzaminu ur,n.go , fqrylufrancuskiego.

' Rekrutacja isposob przericzania punktow zgodna z $2, $3, $6, $l I cz€6ci ogornej uchwaly senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia francuska (dla kandydat6w rozpoczynaj4cych naukg jqzyka francuskiego od podstaw)
studia pierwszego stopnia
stacJonarne
l5

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r .1qzyk polski, jqzyk obcy (inny niz jezyk francuski) - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony
lub podstawowy i rozszerzony .

Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowQ maturt,'w roku 200g,2007:
o Muszq miec wynik egzaminu maturarnego zigzyka porskiego rubiqzyka obcego (innego niz francuski).

- wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturt" w latach 2006,2005,2002:
r Musz4 miec wynik egzaminu maturarnego zjgzyka porskiego rubigzyka obcego (innego niz francuski).

- wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z N2, Sj. s\5, $6 gg czE5ci o96lnej tJchwaly Senaru.

Kandydaci, ktfrzy zdali,,starQ maturQ.':

' BQdzie brany wynik egzaminu dojrzarosci z-igryka porskiego rubjgz;ka obcego (innego niz francuski).

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzynarodow4 (lB):
. BQdzie brany rvynik egzaminu.maturalnego z jgiryka polskiego lub jqzyka obcego (inncgo nrz

liancuski). - wymagany poziom nizszy (SL) iub poiiom wyzszy 1tily.r Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, $j, s5. $6 { r0 czgdci ogornej Uchrvary Senaru.
Kandydaci posiadajqcy fwiadectwo dojrzaloSci uzyskane za gianicq:

' BQdzie brany rvynik egzaminu dojrzalosci ziEzyka porskiego rubjgzyka obcego (innego niz riancuskr).

l3





. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, $3, g5, g6 gl I cz93ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
Rodzaj saudi6w
Forma saudi6w
Limit

Filologia polska
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
90

Filologia polska
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturt', w roku 200g,200?:. MuszE mieC wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego _ wymagany pozrom podstawowyrozszefzony.
. Rekrutacja i spos6 zgodna z g2, g3, g6, g7 czg5ci ogdlnej Uchwaty Senatu.Kandydaci, ka6rq zdati " h 2006,2d05,-2002,:. BQdzie brany wyn go z 1gzyka polskiego _ wymagany poziom podsrawowy lubpodstawowy i rozs
. Rekrutacja i sposob przeliczania.punkr6w zgodna z $2, 53, $6, $g czesci og6lnej Uchwaly Senaru.Kandydaci, kabrzy zdali,,starQ maturt":

ka polskiego.
a z 92, 93, 96, g9 czq3ci o96lnej Uchwaly Senatu.

pozrom wyzszy (HL). JEzyka polskiego - wymagany poziom nizszy (SL) lub

z 92, 93, $6, g l0 czesci ogdlnej Uchwaly Senatu.
e za granic4:

ka polskiego.
na egzamrnte maturalnym kandydat przystgpuje do

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, 53, 56, g t t czESci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' igzlk polski wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, ktbrzy zdali,,nowq maturf" w roku 200t,2007:
' Musze miec wynik egzaminu maturarnego ziQzyka porskiego - w)magany poziom podstawowy rubtozszetzony.
. Rekruracja i spos6b przeliczan ia-punkt6w zgodna z g2, g3, g6, g7 czg.ci o96lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci,.kt6rzy zdali ,,now4 maturp,; w fut".f,iOOe, ZObj,)fiOl'
' BQdzie brany wynik egzaminu rnaturalnego ziqryka porskiego - wymagany poziom podstawowy ruopodstawo\a? i rozszerzony.
. Rckrutacja i sposob przeliczania.punkt6rv zgodna z .s2, $3, $6, gE czQsci ogolnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt'rzy zdali,,starq maturQ":

yka polskiego.
a z 92, 93, 5\6, g9 czg3ci 096lnej Uchwaly Senatu.

pozrom wyzszy (Hl,). 
jqzyka polskiego ' wymagany poziom nizszy (St') lub

. Rekruracja i spos.b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g6, g l0 czgdci ogdlnei Uchwaly Senatu.Kandydaci posiadsj4cy Swiadectwo dojizalo3ci uirf.un. r"'j."ni.a,

't,l



o BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalodci zjgzyka polskiegoo w przypadku niezdawania jgzyka porskiego na egzaminie maturarnym kandydat przystQpuJe do
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, gl I czqsci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia polska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :30

W postepowaniu kwatifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku filologia polska,. Srednia ar)4metyczna ocen ze studi6w,
o rekrutacja ispos6b przeliczania punkl6w zgodne z $15 czg5ci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia polska
Rodzaj studi6w : srudia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacionarne
Limit : bez limitu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku filologia polska,. Srednia arltmeryczna ocen ze studi6w,. rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodne z $15 czg3ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Linia : 20

Przedmioty brane pod uwage w post€powaniu kwalifikacyjnym:

' iazyka polski, historia - magany poziom podstawowy lub rozszerzony rub podstawowy rtozszetzony .

Kandydaci, kt6rry zdali ,now4 maturt' w roku 200g, 2007:. Mu.sz4 mieC wynik egzaminu maturalnego z jgryka polskiego i historii
podstawowy lub rozszerzony.

_, .. . 
R:kJulacja ispos6b przeliczania-punkt.w zgodna z $2, g3, g4, g7 czE(ci o96lnej Uchwaly Senatu.Kardydaci, kt6rzy zdali,nowq maturg'; w latach 2 OOt, ZOOS.'ZiIOZ. Bgdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i historii _ wymagany poziompodstawowy lub podstawowy i rozszerzony,

' w Prrypadku braku oceny/wyniku z historii na Swiadectwie dojrzatosci lub na swiadectwie ukoiczeniaszkoty Sredn gzaminu ustn€go z historii.r Rekrutacia i zgodna z g2, g3, g4, gg czg6ci og6lnej Uchwaty Senatu.Ksndydaci, ka6rzy z
r Bqdzie brany wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzyka polskiego i historii.r W przypadku braku oceny/wyniku z historii na $wiadecmt doJrzalosci lub na dwiadecrwie ukonczenia

szkoly Srcdniej kandydar prrystQpuje do egzaminu ustnego z historii.
_. r- - 

Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6-w zgodna z $2, $J, $4, g9 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kadrzy zdsli Msaurt Mifdzynsroaowq 1tn;:

wymagany poziom

ihistorii - wymagany poziom nizszy
o BQdzie-brany wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego

(St,) Iub poziom wyzszy (HL).
o w przypadku braku. oceny/r, yniku z historii na swiadectwie dojrzalosci lub na $wiadectwie ukoriczeniaszkoty Sredniej kandydat prrystQpuje do egzaminu ustneeo z historii



z 92, 93, 94, g I0 czESci og6lnej Uchwaty Senatu.
e zz grantcl,:

zyka polskiego i hisrorii.
Swiadectwie dojrza.to$ci lub na jwiadectwie

inu ustnego z tego przedmiotu.
$4, $l I czEdci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek. : Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Koozal studiow : studia pierwszego stopnia
Forms studi6w ; niestacjonarne
Limit : bez limiau

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. jQryka polski, historia - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy itozszefzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowQ maturf,, w roku 200t,2007:
' Musz. miec wynik egzaminu maturarnego z iqzyka polskiego i historii - wymagany poziompodstawowy lub rozszerzony.

' Rekrutacja ispos6b przericzania.punktdwzg-odna z $2, $3, s4, g7 czpsci og6rnej uchwary senatu.Kandydaci, krdrzy zdali ,,now4 maturg'; w tatach-2 OOA,idOi,'iidZ,
z jgzyka polskiego i historii _ wymagany poziom

jwiadectwie dojrza.loSci Iub na 6wiadectwie ukoiczenia
u ustnego z historii.

a z 92, 93, 94, gE czE5ci og6lnej Uchwaly Senatu

ka polskiego i historii.
wiadectwie dojrzalosci Iub na iwiadectwie ukoiczenia
u ustnego z historii.
z 92, 93, 94, g9 czqSci og6lnej Uchwaty Senaru.

zyka polskiego i historii _ rlmagany poziom nizszy

wiadectwie dojrzaloSci Iub na Swiadectwie ukoiczenra
u ustnego z historii.
z 92, 93, 94, gl0 czp$ci ogotnej Uchwaly Senaru
c za granicq:

a polskiego i historii.
tow na jwiadectwie dojrzaloSci lub na Swiadectwre
egzaminu ustnego z lego przedmiotu.

z S2, 93, ga, gll czesci ogdlnej Uchwaly Senatu

Wydzial Historyczno - Socjologiczny

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Historia
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
100

Przedmioty brane pod uwage w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

o .1qzyk polski, .igzyk obcy, historia, rviedza o spoleczefistwie, historia sztuki, geografia wymaganypoziom podstawowy lub tozszerz.ony lub podstawony i ,orr."I.ony

Kandydaci, ktfrzy zdali,,now{ matur?" w roku 200g,2007:

-i()



. Musz4 mied wynik egza
przedmiotu do ;ybor; s '^ i::If-" "9t:c9 oraz z jednego

geografia - wymagany poz o spoleczenstwie, historia sztuki,
. Rekrutacja isposdb prze

Kandydaci, k i;i r;'";i:,;:;; ' $7 czpsci osdlnej uchwarv senatu.

' Bgdzie brany wynik ;tr-T'ii m-aturarnego 
. 
z jQzyka porskiego, jgzyka obcego oraz z jeonegoprzedmiotu do wyboru sposrdd nastgpuj4cych: irisioria,'wredza o spoleczeistwie, historia sztuki,geografia - wymagany poziom.podstawor"y-f 

"U 
p"arir*"*y i ro..r.rrony.o Rekrutacja ispos6b przericzania punktdw igodna z sj, s:, io, g5, g8 czE$ci ogdrnej uchwary senatu.Kandydaci, kt'rzy zdali,,starq maturg,,;. Bedzie brany wynik.S-Til:.d^:1rl*,ci z jgzyka potskiego, lgzyka obcego oraz z jednego przedmrotu

. i:frn:: ;U$rod 
nastepuj4cych: historia. wieiza o so"*iJ"::*1", 

!i.joria 
sztuki, seosrafia.

Kandydaci, rtoiy zii z $2' $3' $a' $5. $9 czEsci og6lnej -chiraly 
senatu.

e Bgdzie brany
przedmiotu do JQzyka Polskiego, jEzyka obcego oraz z jednego

. inr-t. wymagany poziom nizszy (sL) Iub poziom wyzszy

Kandyd X'r$.';rli;lt' 
$ l0 czesci os6tnej Uchwaly Senatu.

polskiego, jgzyka obcego oraz z jednego przedmiotu
spoteczeistwie, historia sztuki. geogiafia.

nra punkt6w zgodna z 92, 93, ga, 95, I I czesci 0g6ln"i"U.t*ut S"nu,u.

Historia
studia pierwszego stopnia
nrestacjonarne
100

Przyjecie na podstawie zlozenia wymaganych dokumentdw o wyczerpania limitu mieisc.

Historia
studia drugiego stopnia
nrestacjonarne
100

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

' ffff"'d:rfi:iomie 
ukofczenia studi6w pierwszego stopnia w zakresie nauk spolecznych rub

. Srednia ar',tmetyczna ocen ze studi6w-r rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodne z $ l5 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Sociolosia
Rodzsj srud.idw : studia pieiwszego sropnra
riorms studi6w : stacionarne
Limit :100

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. JQzyk polski, j9zyk obcy,,lristori 
?,_-\:?dru 

o spoleczeistEie _ wymagany poziom podstaworvy lubrozszerzony lub podstawowy i tozszetzony.

20071.

.jgzyka polskiego, jgzyka obcego oraz z jednego
eczeistwie poziom podstawowy l,ib ror...r.oiu
z 92, 93, ga, g5, g7 czqsci ogdlnej Uchwaly Senatu.
2005.2002:

Kierunek
Rodzsj studidw
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studidw
Linit
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. Bpdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego, Jazyka obcego oraz z Jednegoprzedmiotu do wyboru: historia Iub wiedzi o spot-eizerirtr",. - *y,nuguny poziom podstawowy rubpodstawowy i rozszerzony .

_- .. . 
Rekrutacja ispos6b przeliczania-punkt6w zgodna z $2, $3, $4, g5, gg czg3ci o96lnej Uchwafy Senatu.Kandydaci, ktbrzy zd,ali,,sta r{ maturQ":

o BSdzie brany wynik egzaminu doj rzaloSc i z iqzyka porskiego,igryka obcego oraz zjednego przedmiotudo wyboru: historia lub wiedza o spoleczeistv ie.

_- r- . 
Rekrutacja isposdb przel a z g2, g3, $4, $5, $9 czESci og6lnej Uchwaly Senaru.Kandydaci, kadrzy zdali Maturt ):. BQdzie brany wynik z jEzyka polskiego, jqzyka obcego oraz hjsrorrr -wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).r w przypadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje egzamin ustny z histo'i.rRe

Kandydaci 
"X1X';1: 

): J.';":lu.$t'$to "u"i ogornej Uchwatv Senatu

. B€ Iskiego,jEzyka obcego oraz zjednego przedmiotu
do

o Rekrutacja i sposdb przeliczania punkr6w zgodna z t, i::1T:i::Tii:zesci o96lnej Uchwary senaru.

Kierunek : Socjologia
Rodzaj studi6w : srudia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit :120

PrryjQcie na podstawie zlozenia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu mieisc.

Kierunek : Socjologia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit ;80

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studidw pierwszego stopnia,. Srednia ar)4metyczna ocen ze studi6w,. rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodne z $15 czesci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Socjologia
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w ; niestacjonarne
Limit : t00

PrryjQcie na podstawie zlozenia wymaganych dokument6w do wyczerpania timitu miejsc.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Stosunki miedzynarodowe
studia pierwszego stopnia
stacJonarne
100

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' iezyk polski, iqzyk obcy, historia. wiedza o spoleczeistwie, historia sztuki, geografia - wyrnaganypoziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozsze,rzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,ndwq malurQ" w roku 200g,2007:
. Musz4 mieC rvynik egzaminu. maturalnego z jgzyka polskiego, jgzyka obcego oraz z jednego

przedmiotu do wyboru sposrdd nastQpuj4cych: hisioria, wiecza o spoteczeisrwie, historia szruki.gcografia - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

' Rekruracja i spos6b przericzania punktdw zgodna z $2. $3. $4. g5, {7 czecci ogdrnej Uchwary Senatu.
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Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 mature" w latach 2006,2005,2002:. Bedzie brany wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego, jgzyka obcego oraz z jednego
przedmiotu do wyboru sposrdd nastQpujacych: hisioria,'wiedzi o 

-spoleczerisriie, 
historia sauki,

geografia - wymagany poziom podstaworl Iub podstawowy i rozszerzony.
' Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, $4, g5, g8 czEici og6rnej uchwaly senaru.Kandyd0ci, kt6rzy zdali,,star4 mature,':
r BQdzie brany wynik egiaminu dojrzaro$ci ziEzyka porskiego, jgzyka obcego oraz zjednego przedmiotu

do wyboru sposr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoteJzeistwie, histoiia sztuki, geogiaira.
a z 92, 93,94,95, g9 cz€Sci o96lnej Uchwaty Senatu.
):
z jgzyka polskiego, jgzyka obcego oraz z jednego
- wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy

Kandydaci posiadajQcy Swisdectwo dojrzalosci uryskan" ia g-.anic4,o BQdzie brany wynik egzaminu dojrzaloSci ziqzyka polsk iego, iqzyt<a obcego oraz zjednego przedmlotu
do wyboru spo$r6d nastQpuj4cych: historia, wiedza o spoleizerlstwie, trirtoiia srtut<i, geog?aila.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, $4, g5, gl r czQsci og6rnei-uc-hwa+y senatu.

Kierunek :Stosunkimigdzynarodowe
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : 100

PrzyjQcie na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu mieisc.

Kierunek : Stosunkimigdzynarodowe
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname
Limit :100

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwage:

' ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia na kierunku: stosunki miEdzynaro.owe,
poritorogia, administracja, ekonomia i innych kierunk6w nauk sporecznych i humanistycznych,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

o rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $ | 5 czgsci og6lnej Uchwaly Senatu.

Wydzial Matemafyczno - Fizyczny

Kierunek
Rodzrj studi6w
Formr studi6w
Limit

F@ka
studia pierwszego stopnia
stacJonarne

50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

t ltzyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka - wymagany pozrom podstawowy rubtozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, ki6rzy zdali,,nowQ maturg" lv roku 200E,200?:

' M!sz4 miec wynik egzaminu maturalnego z firyki i astronomii lub matemaryki lub chemii lub biologii
lub informatyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

I Rekrutacja ispos.b przericzania.punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, g7 cz*$ci ogdrnej uchwaty senatu,Kandydaci, ktfrzy zdali,,now{ maturf,' w tatacnlOOO, ZO-OS, iOOZ:'
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. BQdzie brany r,rynik egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii lub biologii
lub informatyki - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, S5, 96, gE czE5ci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starQ maturt":

' BQdzie brany wy-nik egzaminu dojrzalosci z fizyki lub fizyki iastronomii Iub matematyki lub chemii
lub biologii lub informaryki.

' Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3, q5, g6, g9 czg$ci o96lnej Uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzynarodowq (lB);

' BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki lub chemii lub biologii lub
informatyki - wymagany poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

. Rekrutacja isposob przeliczania punkrow zgodna z $2, $3, $5, g6, gl0 cz93ci o96lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

' Bqdzie brany wynik egzaminu dojrzalo(ci z fizyki lub matematyki lub chemii lub biologii lub
informatyki.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, $5, 96, gl l czQsci 096lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forme studi6w
Limit

Fizyka
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. fizyka iastronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka wymagany poziom podstawowy lub
rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowe maturt,' w roku 2008, 2007:
r Musz4 mieC wynik egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub matematyki tub chemii lub biologii

lub informatyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, g7 czEsci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt|rzy zdali,,nolyq maturf" w latach 2006, 2005, 2002:
r BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii lub biologii

fub informatyki - wymagany poziom podstawowy Iub podstawowy i rozszerzony.
o Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z 92,93, 95, 96, g8 czqsci og6lnej Uchwaiy Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starg maturg":

' Bedzie brany wynik egzaminu dojrzalodci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii
lub biologii lub informatyki.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, S5, 96, g9 czesci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):

' BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z ltzyki lub matematyki lub chemii lub biologii lub
informatyki - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 55, g6, gl0 czq5ci ogdtnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzaioSci z fizyki lub matematyki lub chemii lub biolosii lub
informaq ki.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, ti3, $5, 96, g I I czEsci ogolnej Uchwaly Senaru.

Kierunek : Fizyka
Specjalno56 : rechnikikomputerowe
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :50

Przedmioty brane pod uwagQ w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. fizyka i astronomia, matematyka, chernia, biologia, informatyka - wymagany pozlom poostawowy ruD
rozszerzony lub podstawoury i rozszerzony.
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Kandydaci, ktdrry zdati,,now4 maturt" w roku 200g,2007:

' Mlszq miec wynik egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii lub biologii
lub informatyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.. Rekrutacja isposdb przeliczaniapunkt.wzgodra z $2, $3, $5, 50, 97 czqSci og6lnej Uchwaty Senatu.Kandydaci, kt6rry zdali,,nowg mature'w tatactrlOOO, ZOOS, ZOtiZ:r Bedzie branywynik egzaminu maturalnego z fizyki iastronomii lub matematyki lub chemii lub biologii
fub informatyki - wymagany poziom poditawowy lub podstawowy I tozszerzony.

Kandydaci, ktfrzy zdali,starg maturt":
o pgd.zie.brqy wynik egzaminu dojrzalosci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii

Iub biologii Iub informatyki.

Kandydsci, kt6rzy zdali Maturg Miqdzynarodowq 1lB;: 
- - -

o Bgdzie brany wynik egzaminu maturalnego z fizyki lub matemaryki tub chemii lub biologii lubinformatyki - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
' Rekrutacja ispos6b przericzania. punkl.w zgodna z $2, g3, $5, $0, gtti czEsci og6lnej Uchwaty senatu.Kardydaci posiadajqcy (wiadectwo dojrzaloSci urysliane za giani.q,. 

:?lT_l.il"y wynik egzaminu dojrzalo.ci z fizyki tub marematyki tub chemii lub biotogii tub
rnIormaryKl.

' Rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, gl l czqsci og6lnej Uchwaly senatu.

Kierunek : Firyka
Specjalno5d : technikikomputerowe
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Linit : 50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka _ \rymagany poziom podstawowy tub
rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now{ maturQ" w roku 200E, 2007:

' M!sz4 miec wynik egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii lub biologiilub informatyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

- '. Rekrutacja ispos6b przericzania-punktdw zgodna z $2, $3, $5, g6, g7 czEsci og6rnej uchwary senatu.Kandydaci, ka6rzy zdafi ,,now4 maturq'; w tat cnlOoa, zdoi,'z6dz:o Bgdzie brany wynik egzaminu maturalnego z fizyki iastronomii lub matemaryki lub chemii lub biologii
fub informatyki - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy I rozszerzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,star{ maturt":
r BQdzie brany rynik egzaminu dojrzalodci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii

. 
lub bioloBii lub informatykl.Kandvd ';i;]"i,"iT';ffiTi:::':,,

. zericzania.punkt6w zs"d"., $2,T3:1:1tul?lJ"^,", ,rorne.l ucrrwa! sJnatu.Kandyd ectwo dojrzalosci ory.t 
"n" 

ir'g."ni.g,
' egzaminu dojrzaloSci z ftzyki rub matematyki rub chemii rub biorogii rub

' Rekrutacja i sposdb przericzania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g6, gl l cz.sci ogornej uchwary senatu.

Kierunek : Fizyka
Rodzrj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :50
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W postgpowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia z fizyki,o Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
r rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z $ l5 czE5ci 096lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Fizyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidw : niestacjonarne
Limit :25

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia z fizyki,. Srednia ar)lmetyczna ocen ze studi6w.

. rekrutacja isposob przeliczania punktdw zgodne z $15 czqsci ogdtnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Matematyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit : 66

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka wymagany poziom podstawo\ay lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturt" w roku 200E,2007:
. Muszq mie6 wynik egzaminu maturalnego z matematyki _ wymagany poziom podstawowy lub

tozszefzony .

o W przypadku niezdawania matematyki na egzaminie dojrza.loSci podstawq kwalifikacji jest ocena z
matematyki ze 6wiadecrwa ukonczenia szkoly iredniej (ocena korlcoworoczni),

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturQ" w tatactr ZOOO, ZOOS, ZOOZ:o BQdzie brany r?nik egzaminu maturalnego z matematyki _ \yymagany poztom podstawowy ruo
podslawowy i rozszerzony .

' Rekruracja i sposdb przericzania punkt6w zgodna z 92, s3, 96, gg czE.ci ogdrnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare mature":

. Bqdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z matematvki_

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z Si, S:, SO. g9 czesci 096lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturt MiQdzynarodow4 (lB):

' BQdzie brany wynik egzaminu rnaturalnego z matematyki - lvymagany poziom niZszy (SL) rub poziom
wyzszy (HL).

' Rekruracja ispos6b przericzania punkrdw zgodna z $2, $3, s6, gr0 czEsci ogdrnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskanc za gianic4:

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalo5ci z matematyki.
r Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z {j2, S3, sc6. $ t I czqsci o96lnej Uchwaly Senatu

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limi(

Matematyka
matematyka finansorva
studia picrwszego stopnia
stacjonarne
5,f

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

. matematyka wyntagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.
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Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturt', w roku 200g,2007:

' Musz4 miec wynik egzaminu maturarnego z matematykr - wymagany pozrom podstawowy lub
tozszefzony .

' w przypadku niezdawania matematyki na.egzaminie dojrzalosci podstaw4 kwalifikacji jest ocena z
matematyki ze Swiadectwa ukohczenia szkoly Sredniej (ocena kofrcoworoczna;.

Kendydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturt" w tatactr 2000, ZOOS, ZOOZ:

' B.dzie brany wlnik egzaminu maturarnego z matematyKl - *]magany poziom podstawowy rubpodstawowy i r ozszerzony.

' Rekrutacja i spos.b przeliczania.punkt6w zgodna z $2, g3, g6, gg czgdci og6rnej uchwaly senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali,,starg maturQ":
. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalo3ci z matematyki.

' Rekruracja i spos.b przericzania punkt6w zgodna z g2, $3, $6, gg czgsci og6rnej Uchwaty senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Miqdzynarodowq 1lB): 

- - "

o BQdzie brany wynik egzaminu maturarnego z matematyki - wymagany poziom nizszy (sL) Iub poziom
wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci u"yskane za giani.q,o BEdzie brany wynik egzaminu dojrzalo6ci z matematyki.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z g2, $3, s6, $l I czgsci 096lnej uchwaly senatu,

Kierunek : Matematyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego sropnia
Formr studi6w : stacjoname
Limit :60

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie uko6czenia studidw pierwszego stopnia z matematyki,. Srednia arytmetyczna ocen ze studidw,. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z Sl5 czQjci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Informatyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma saudidw : stacjonarne
Limit : t0

Pnedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka, fizyka i astronom ia, fizyka, informatyka _ wymagany pozrom podstawowy lub
rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kardydaci, kt6rzy zdali,,now{ maturf" w roku 200g,2007:

' MuszE miec wynik egzaminu 
.maturarnego- z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d nastqpui4cycn:

matematyka, firyka iastronomia, informatyka _ wymigany poziom podstiwowy IuU,orrr.rroiyl-

Kardydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturt" w f"tr.t ZOOO, ZOOi.ifiOi,'
' BQdzie brany *ynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do ryboru sposrdd nasrQpuiEcycn:

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka - *ymiguny poziom podstawowy rub podiiawowy rtozszefzony.

Kandydaci, kt6rzy zdati,,starq maturt":
' Bgdzie brany ranik egzaminu dojrzaro.ci z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastQpui.cycn:

matematyka, fizyka, fizyka i astronomi4 informatyka.

Kandydaci, kt|rzy zdali Maturt MifdzynaroOowq 1te;:
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o BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo5rdd nastEpui4cycn:
matematyka, fizyka, informafyka - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).o Rekrutacja i spos6b prze liczania punkt6w zgodna z 92, ii 3, s5, g6, g 1 0 czEjci ogd lnej Uchwary senatu.

Kandydaci posiadajQcy 5wiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d nastgpui4cych:

matematyka, fi zyka, informatyka.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z 92, s3, $5, $6, g I I czgsci o96lnej Uchwaly senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Informatyka
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
60

Informatyka
studia drugiego stopnia
stacjonarne
50

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka _ wymagany pozrom pocsrawowy lub
tozszetzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturQ" w roku 200E,2002:
. Muszq miec wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd nastEpuiqcycn:

marematyka, fizyka iastronomia, informatyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, g7 czpSci ogolnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 meturt', w latach 2006,2005,2002:
. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego zjednego przedmiotu do wyboru sposr6d nastQpui4cych;

matematyka, fizyka i astronomia, informatyka - wymagany poziom podstawowy lub podiiawowy i
fozszetzony -

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, 95, g6, g8 czEsci ogolnej Uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturQ":

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmioru do wyboru sposr6d nastgpui4cych:
matematyka, Frzyka, ltzyka i astronomia, informatyka.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, g9 czEsci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali Maturq Migdzynarodow4 (lB):

. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wlboru sposrod nastQpuiqcych:
matemaryka, fizyka, informatyka - wymagany poziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3, s5, g6, gl0 czqSci 0g6lnej uchwa+y senatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

. Bedzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d nastgpui4oycn:
matematyka, fi zyka, informatyka.

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3, $5, 96, gl I czesci ogdlnej uchwaly senatu.

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagq:

' ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia kierunku informatyka lub innego
pokrewnego kierunku z elementami informatyki,

. Srednia ar)4metyczna ocen ze studi6w.
r rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodne z $ I 5 czqjci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Informatyka
Rodzaj sludi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit :50
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W postepowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia kierunku informatyka lub innego
pokrewnego kierunku z elementami informatyki,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

. rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z Sl5 czgSci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek : Informatyka i ekonometria
Rodzaj studi6w ; studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjoname
Linit : 60

Przedmioty brane pod uwage w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka * rvymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq mature, w roku 2008,2007:
. Musz4 mieC wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub

tozszefzony .

. W przypadku niezdawania matematyki na egzaminie dojrzaloSci podstaw4 kwalifikacji jest ocena z
matematyki ze Swiadectwa ukonczenia szkoty Sredniej (ocena koricoworoczna).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, 96, g7 czgsci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturg, w tatach 2006,2005,2002:

. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub
podstawowy i r ozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, $6, g8 czqsci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdsli,,starg maturg":

. BQdzie brany wynik egzaminu dojzalo6ci z matematyki.

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, 93, 96, g9 czEsci o96lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mipdzynarodow{ (IB):

o BQdzie brany wlnik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom
wyzszy (HL).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, 56, gl0 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq;

. BQdzie brany lvynik egzaminu dojrzaloSci z matematyki.

. Rekutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, $6, gl I czQsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Informatyka i ekonometria
Rodzsj studi6w : studia pi€rwszego stopnia
Formo studi6w : niestacjoname
Limit :50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu l$alifikacyjnym:

. matematyka - \yymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,now4 maaurg'w roku 200t,2007:
. Musz4 mie6 wynik egzanrinu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub

tozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, 96, g7 czpsci og6lnej Uchwaly Senatu.

Krndydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturf" w latach 2006,2005,2002:
. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstawowy lub

podstawowy i rozszerzony.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, $6, $8 czEdci og6tnej Uchwaly Senatu.

Kandydsci, kt6rz y zdali,,starQ maturg":
e Bgdzie brany wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 96, g9 czE6ci og6lnej Uchwaty Senatu.



Kandydaci, ktbrzy zdali Matur? Mitdzynarodowq (lB):

' BQdzie brany rynik egzaminu maturarnego z matematyki - wymagany poziom nizszy (SL) rub poziom
wyzszy (HL).

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, s3, $6, gl0 czEdci 096lnej uchwaly senat-.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalo5ci z marematyki.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z 52, $3, s6, :\ I I czQjci o96lnej Uchrvaly Senatu

Kierunek : Edukacja techniczno - informatyczna (warunkowo)
Rodzaj studidw : studia pierrvszego stopnia
Forma studi6w ; stacjonarne
Limit ; 40

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka - wymagany poziom podstawowy rub
rczszerzony lub podstauowy i rozszerzony.

Kandydaci, ka6rq zd^li,,nowQ maturf" w roku 2008, 2007:

' MyszE mieC wynik egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii lub
informatyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkrdw zgodna z $2, $3, 95, g6, g7 czEsci ogolnej uchwaty senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg', w latach 2006,2005,2002:

' Bqdzie brany wynik egzaminu maturalnego z ltzyki i astronomii lub matematyki lub chemii lub
informaryki - r+ymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, gE czEsci ogolnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,stare maturp":

' Bqdzie brany wynik egzaminu dojrzalo$ci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki lub chemrr
lub informatyki.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $5, g6, g9 czgsci ogolnej uchwaty senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali Maturt MiQdzynarodowq (lB):

' BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki lub chemii lub informatvKr -
wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom }y2szy (HL).

r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, 96, gl0 czesci og6lnej uchwaty senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:

r BQdzie brany wynik egzaminu dojrzaloici z Frzyki lub matematyki lub chemii lub informatyki.r Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $5, 96, g I I czEsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Wydzial Pedagogiki i psychologii

Kierunek : Pedagogika
SpecjalnoSd : pedagogika przedszkolna z edukacj4 poczatkowtu

pedagogika wczesnoszkolna z przedszkoln4
integracyjna edukacji elementarnej,
opiekuiczo - rychowawcza,
kulturoznawcza,
rewalidacyjna.

Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacionarne
Limit :3{0

Pzedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgryk polski, jEzyk obcy - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i
tozszerzony.
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Kandydaci, kt'rzy zdali,,nowQ maturt', w roku 200E,2007:. M!sz4 mied wynik egzaminu maturalnego z jgzyk polski, jqzyk obcy - wymagany poziom podstawowy
lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now{ maturt" w tatact ZOOO, ZOOi,)ddZ:. BQdzie brany uynik eqzamlnu maturalnego z jEryk polski, jgzyk obcy _ wymagany pozrompodstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturf":
o BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalo3ci zjgzyk polski,jgzyk obcy.Kandvd *T'i#ffi1.{l;li;,i:-:ffiff:j,,,,,,,,

na z 92, 93, g4 g | 0 cz96ci o86lnej Uchwaly Senatu.
ane za granic4:
yka polskiego.

na egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt.w zgodna z $2, g3, g4 gl l cz'.ci 096rnej uchwaly senatu.

Kierunek : Pedagogika
SpecjalnoSd : pedagogika przedszkolna z edukacj4 pocz4tkow4

pedagogika wczesnoszkolna z przedszkoln4
rntegracyjna edukacj i elementamej,
opiekuficzo _ wychowawczr,
kulturoznawcza,
rewalidacyjna

Rodzsj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname (zaoczne i wieczorowe)Limit :560

Pzedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

' iezyk polski, jEzyk obcy - wymagany poziom podstaworay lub rozszerzony lub podstawowy itozszetzony,

Kandydaci, kt6rzy zdali,,rowQ mrturf'w roku 200E,2007:o Musz4 miec wynik egzaminu maturarnego z jgzyk porski, jpzyk obcy - wymagany poziom podstawowy
lub rozszerzony.

_- .- - 
Rekruracja i spos6b przeliczania_punktdw zgodna z $2, $3, g4, g7 czQ.ci og6lnej Uchwaty Senatu.Kandydaci, ka6rzy zdati ,now4 marure" w f"t".f,]ooO, Zobj. zdOii. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jgryk polski, jpzyk obcy _ wymagany poziompodstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

-- ._ 
- 
Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, $3, $4, gE cz96ci og6lnej Uchwaly Senatu.Krndydaci, ki6rzy zdali ,,starq msturt.:

polski, jgryk obcy.
z 92, 93, ga, g9 czgSci og6lnej Uchwaty Senaru.

k polski, jqzyk obcy - wymagany poziom nizszy (SL)

z 92, 93, ga gl0 czesci 0g6lnej Uchwaty Senatu.
e za grrntc{.
potskiego.

a egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do

$3, S4 $ I I cz96ci og6lnej Uchwaty Senatu.



Kierunek : Pedagogika
SpecjolnoSd :pedagogikaprzedszkolna,

pedagogika wczesnoszkolna,
opiekuriczo - wychowawcza,
kulturoznawcza,
rewalidacyjna.

Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia I Sciezka ksztalcenia (2 letnie)
Forma studidw : stacjonarne
Limit : 25 na kazdq specjalnoSd

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwage:

. Srednia ocen ze studiow pierwszego stopnia.

. w przypadku gdy sredniajest r6wna lub uy2sza 4,0 - przyiQcie na podstawie zlozonych dokumentdw,. przy $redniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna.

SposrSb przeliczania pun kt6w

r Punktacja za rozmowg kwalifikacyjn4: 5,0-100 pkt; 4,5-85 pkt; 4,0-70 pkt; 3,5_55 pkt; 3,0_40 pkt; 2,0_0
pKr.

Kierunek : Pedagogika
SpecjalnoSd :pedagogikaprzedszkolna,

pedagogika wczesnoszkolna,
opiekuficzo, wychowawcza,
kulturoznawcza,
rewalidacyjna.

Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia I Sciezka ksaalcenia (2- letnie)
Forms studidw : niestacioname
Limit : bez limitu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdE brane pod uwagg:

r Srednia ocen ze studidw pierwszego stopnia.
. w przypadku gdy Sredniajest r6\+ra lub wy2sza 4,0 - przyjpcie na podstawie zlozonych dokumenr6w.
o Przy Sredniej ocen nizszej ni2 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna.

Spos6b przeliczania punkt6w

. Punkracja za rozmowp kwalifikacyjnq: 5,0-100 pkt; 4,5-E5 pkt; 4,0-70 pkt;3,5_55 pkt; 3.0_,t0 pkt; 2.0_0
pkt.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia II Sciezka ksztalcenia (3 letnie) bez przygotowania pedagogiczncgo
Formo studi6w : stacjoname
Limit :25

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwage:
r Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia.
. w przypadku gdy sredniajest rdwna lub wyzsza 4,0 - prryigcie na podstawie zlozonych dokurnentdw.. Przy Sredniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna.

Spos6b pa eliczania punkt6w

. Punktacja za rozmowg kwalifikacyjn4: 5,0-100 pkt; 4,5-85 pkt; 4,0-70 pkr; 3,5-55 pkt; 1,0_40 pkt: 2,0_0
pkt.
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Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia II sciezka ksztalcenia (3 letnie) bez przygotowania pedagogicznego
Forma studiriw : niestacjonarne
Limit : bez limitu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

e Srednia ocen ze sludi6w pierwszego stopnia,

' w przypadku gdy sredniajest r6wna lub wlsza 4,0 - przyiEcie na podstawie zrozonych dokumentow,o prry Sredniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna.

Spos6b pzeliczania punkt6w

o Punktacja za rozmowq kwalifikacyjn{:5,0-100 pkt; 4,5_t5 pkt;4,0_70 pkt; 3,5_55 pkt; 3,040 pkt;2,0_0
pkt.

Kierunek : Pedagogika
SpecjalnoSd : wczesnoszkolna

kulturoznawcza
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Formr studi6w : niestacjonarne (dla polak6w z Bialorusi)
Linit : 50

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

. praca pisemna 40 pkt.
e rozmowa kwalifikacyjna 30 pkt.
o ,,zero" punkt6w uzyskanych za pracA pisemnq dyskwalifikuje kandydata.. Aby mo2na bylo uzna{ iz kandydat zd,al egzamin wstppny z wynikiem pozytywnym przyjmuje siQ jako

konieczne minimum uzyskanie 30 punkt6w na 70 mo2liwych.

Kierunek : Praca socjalna
Rodzrj studidw : studia pierwszego stopnia
Forms studi6w : stacjonarne
Limit ; 70

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. JQzyk polski, jgzyk obcy - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i
tozszetzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ mstur?" w roku 200g,2007:r Mlsza mieC wynik egzaminu maturalnego zjgryk polski, jpzyk obcy _ wymagany poziom podstawowy
lub rozszerzony.

' Rekrutacja ispos6b przericzania punkt6w zgodna z 92, s3, s4, g7 czgdci og6rnej uchwaty Senatu.
Ksndydaci, ktdrzy zdati ,,nowq maturt" w tatacn ZOO(, Z0OS, ZOOZ:o Bgdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jgzyk polski, jEzyk obcy _ wymagany pozrom

podstawowy Iub podstawowy i rozszerzony.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z s2, 93, $4, sE czQsci og6rnej Uchwary senatu.
Ksndydaci, ka6rzy zdali ,stare maturq":

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyk polski, jgryk oocy.. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, 93, 54, S9 czpsci ogolnej Uchwaly Senaru.
Kandydsci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzynarodow4 (lB):

. Bqdzie brany wynik egzaminu maturalnego z iQzyk polski, jEzyk obcy _ wymagany poziom nizszy ( SL)
lub poziom wy2szy (HL).
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. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, $j, 54 g l0 czqsci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzaloSci zjqzyka polskiego.

. W przypadku niezdawania jqzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystEpu.;e
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, $4 gl I czESci ogdlnej Uchrvaty Senatu.

Kierunek : Praca socjalna
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w ; niestacjonarne (zaoczne iwieczorowe)
l,imit : 50+50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jEzyk polski, jgzyk obcy - rvymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i
tozszetzony .

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturQ" w roku 200t,2007:
o Musz4 mieC wynik egzaminu maturalnego z jEzyk polski, jgzyk obcy - wymagany poziom podstawowy

lub rozszerzony .

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, S1, g7 czgsci ogdtnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,now4 maturQ" w latach 2006,2005,2002:

. Bgdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jgzyk polski, jgzyk obcy - wymagany poziom
podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, $4, S8 czQdci og6lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali,,starg maturt":

. BQdzie brany wynik egzaminu dojrzalodci zjgzyk polski,jgryk oocy.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $4, g9 czgdci og6lnej Uchwaly Senaru.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maltrp Migdzynarodow4 (18):

. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z jqzyk polski, jgzyk obcy - wymagany poziom niZszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL),

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, $3, $4 gl0 czgsci 096lnej Uchwaly Senaru.
Kandydaci posiadajqcy Swiad€ctwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

. BQdzie brany lvynik egzaminu dojrzalo(ci z igzyka polskiego.

. W przypadku niezdawania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przyslqpuje do
egzaminu ustnego z jQZyka polskiego.

Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3. S4 $ I I czq6ci ogolnej Uchwaly Senatu.

Wydzial Prawa

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forms studidw
Limit

Prawo
jednolite studia magisterskie
stacjonarne
200

Przedmioty brane pod uwagQ w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r historia lub rviedza o spoleczeistwie - wymagany poziom podsrawouy lub rozszerzony lub
podsta$'orvy i rozszerzony .

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq mrturp" w roku 2008,2007:
. Musz4 mieC na Swiadectwie dojrzalo3ci wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy

spoleczenstwie, - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacia i sposdb przeliczania punktow zgodna z 92, 93. $5, s6, g7 czqsci o96lnej Uchwallr Senatu.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowq maturg" w latsch 2006,2005,2002:
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' BQdzie brany pod uwagg wynik egzaminu maturarnego z historii lub wiedry o sporeczetistwrc,
wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i r ozszetzony.

KaDdydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturg": .

o BQdzie brany pod uwagg wynik egzaminu dojrzalosci z historii lub wiedzy o spoleczefstwie.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, g9 czg$ci og6lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Matur? Miedzynarodowq (IB):

. BQdzie brany po uwagE wynik egzaminu maturalnego z historii, - rvymagany poziom niZsry (SL) lub
poziom lryzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4;e BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczeistwie.r Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $5, g6, gl I czgsci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Linit

Prawo
jednolite studia magisterskie
niestacjoname
200

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia lub wiedza o spoleczeistwie _ wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub
podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturt,' w roku 2008,2007:

' Musz4 mieC na Swiadectwie dojrzaloSci wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedry o
spoleczeistwie, - *ymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

' W prrypadku niezdawania historii lut wiedry o spoleczefstwie na egzaminie dojrzalosci podstawq
kwalifikacji jest ocena z historii lub wiedzy o spoleczeistwie ze SwiadeJwa ukoriczJnia szkoty (redniej
(ocena koricoworoczna).

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z 52, 93, 95, $6, g7 czg$ci og6lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,nowt maturg" w tatach 2006,2005,2002:

' Bqdzie brany pod uwagg wynik egzaminu maturarnego z historii rub wied,zy o spoleczenstwre, -
wymagany poziom podstawo',vy lub podstawowy i rozszerzony.

Ksndydaci, kt6rzy zddi 
"star{ maturt':

. BQdzie brany pod uwagQ wynik egzaminu dojrzalosci z historii lub wiedzy o spoleczeistwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ Mitdzynarodow{ (tB):
o BQdzie brany po uwagg wynik egzaminu maturalnego z historii, _ wymagany poziom ni,szy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).

Krndydaci posisdaj{cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:. BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczenstwie.

' Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3, $5, g6, sl l czE$ci og6rnej uchwaly senatu.

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studi6w : studia pieruszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' historia lub.wiedza o sporcczefstwie - wymagany poziom podstawowy rub rozszerzony Iub
podstawowy i rozszerzony.

Krndydaci, kt6rzy zdali,,nowq mrturp" w roku 200g,2007:

4l



' Musz4 mied na swiadectwie dojrzalosci wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o
spoleczeistwie, - rvymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

' Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, g3, 95, g6, g? czesci 096rnej uchwaty senatu.
Kandydaci, ktirzy zd^li,,nowq maturt" w latach 2006, 2005, 2002:. B€dzie brany pod uwagq wynik.egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczeistwie, -

wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.. Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, gj, $5, g6. gE czE5ci ogolnej Uchwaty Senam.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturQ":

o Bqdzie brany pod uwagg wynik egzaminu dojrzalo6ci z hisrorii lub wiedzy o spoleczeistwie. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, 56, s\9 czqjci ogolnej Uchrvafy Senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzynarodowq (lB):

. BQdzie brany po uwagq wynik egzaminu maturalnego z historii, _ wymagany poziom nizszy (SL) lub
poziom wy2szy (HL).

o Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z gz, 93, g5, g6, g l0 cz96ci o96rnej Uchrvary Senatu.
Kandydaci posiadajgcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:r BQdzie brany wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedry o spoleczeistwie.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z s2, g3, s5, g6, gl l czgsci o96rnej Uchrvaly Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Linit

Europeistyka
studia pierwszego stopnia
nrestacJonarne

minimalny limit - 50, lirnit przyjtd - 200

Pnedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia lub wiedza o spoleczeistwie _ wymagany poziom podstawory lub rozszerzony lub
podstawowy i rozszerzony ,

Kandydaci, kr6rzy zdali,,now{ InsturQ" w roku 200t,2007:
' Musz4 miei na iwiadectwie dojrzalo$ci wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o

spoleczeistwie, - wymagany poziom podstawowy lub ro zszenany.

' W przypadku niezdawania historii lub wiedzy o spoleczeristwie na egzaminie dojrzalo5ci poosraw4
kwalifikacji jest ocena z historii Iub wiedzy o spoleczeistwie ze iwiadeciwa utoriczenia sztof !reoniel
(ocena koicoworoczna).

' Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, g5, g6, g7 czEsci ogdtnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt'rry zdali,,now4 maturg" w tatach 2006,2005,2002:

' Bpdzie brany pod uwagg wynik egzaminu maturarnego z historii tub wiedzy o sporeczeistwre, -
wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzon,.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkrdw zgodna z $2, $3, $5, g6, gE czE$i og6tnej Uchwaly Senatu
Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ maturt":

. Bedzie brany pod uwagg wynik egzaminu dojrzalosci z historii lub wiedzy o spoleczeistwie.
' Rekrutacja i sposob przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, a5, $6, g9 czqsci o;6rnej uchwaly senatu

Kandydaci, ktfrzy zdali MaturQ Mitdzynsrodowq (IB):
. BQdzie brany po uwagE wynik egzaminu maturalnego z histoflr, _ wymagany pozrom nrzszy (SL) lub

poziom wyzszy (t{L).

' Rekrutacja i sposdb przericzania punktdw zgodna z 92, g3, g5, $6, g l0 czgsci o96rnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcv Sniadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicA:

o BQdzie brany rvynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczeistwie.
' Rekruracia isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, 63, $5, s6, gr r czEsci ogdrnej Uchwaty Senatu.

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :50

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:



. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku: europeistyka, stosunkr
miqdzynarodowe, politologia, administracja, socjologia, historia i inne pokrewne kierunki studi6w,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

. rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodne z gl5 czgsci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
Rodzoj studi6w
Forma studi6w
Limia

Europeistyka
studia drugiego stopnia
niestacjonarne
minimalny limia -50, limit przyjtd - 200

iu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:W postepowan

' ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku: europeistyka, stosunki
miqdzynarodowe, politologia, administracja, socjologia, historia i inne pokrewne kierunki studi6w,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

. rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodne z $15 czesci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Formr studidw : stacjoname
Limit : 50

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

' ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja lub stosunki
migdzynarodowe - absolwenci szk6l wy2szych, kt6re uzyskaty akredytaci9 pKA, irzynajmniej na
jednym z tych kierunk6w,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w pierwszego stopnia,. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $15 czEsci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Formr studi6w : niestacjonarne
Limit : 400

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwage:

' ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja, stosunki
miQdzynarodowe oraz kierunkdw pokrewnych,

o Srednia arytmetyczna ocen ze studidw pierwszego stopnia,o rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z g l5 czg(ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Senotu A,

PrcJ dr
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