
Uchwala nr 651

Senatu Unirversytetu w Bialymstoku

z dnia 2E maja 2008 roku

w sprawie zdsad i lrybu przfi(i kandydaldw no jednolite sludia magisterskie, studia

pierwsT.ego stopnia i sltulia drugiego stopnia w roku akodemickim 2009/2010

I. Ogtilne zasady rekrutacji

$r
Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi nab6r

studia pierrvszego stopnia i studia drugiego

Kandydat6w ( IRK).

kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

stopnia w s,vstemie Intemetowej Rejestracj i

$2

Podstaw4 kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

kandydat6w posiadaj4cych Srviadectrvo dojrzaloSci sq wyniki czgsci pisemnej egzamrnu

maturalnego/egzam i nu dojrzalo(ci.

9r
Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z jednego przedmiotu vrynosi 100.

Maksymalna liczba punkt6w rnoZliwych do uzyskania w wyniku postqpowania

kwalifikacyjnego najednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia ',vynosi 100.

r\4

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

z wigkszej niZ jeden liczby przedrniot(rw. wyniki z poszczcgohtych przedmiotor.v egzarrinu

ruraturalnego/egzami nu dojrzalodci (z przedrniot<iw oblptych rckrutac.jfl bgd4 sumolvane. a

nastQpnie dzielone przez liczbg przedmiot6w.

$5

W przypadku, gdy zasady rckrutacji przcwidujq altcntatvwQ rwboru przedmiotu

- krvalifi kowan-v.iest przedm iot rvskazany przez kandydata.



$6
W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewiduj4 tylko jeden przedmiot kwalifikacylny

- przyjmuje sip jako wynik ostateczny Iiczbg punkt6w uzyskanych z tego przedmiotu.

ti7
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalosci r.rzyskane w systemie nowej

matury odbywa sig wg nastgpuj4cych zasad:

l. wynik egzaminu maturalnego wyrazony w punktach procentowych, z przedmiot6w

obowiqzkowych lub z przedmiot6w dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym

albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbg punkt6w rv postgpowaniu kwalifikacyjnlm
(l%:lpkt).

2' wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrazony w punktach zostanie

pomnozony przez wsp6lczynnik 0,65.

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

pomnoZony przez wsp6lczynnik 1,0.

4. lezeli przy kwalifikacji kandydat6w, brana jest pod uwagp ocena koricowo roczna ze

dwiadectlva dojrzaloSci, oceny przeliczane bgd4 na punkty w postgpowaniu

kwalifi kacyj nym w nastppuj4cy spos6b:

6,0 - 65 pkt.

5,0 - 55 pkt.

4,0 - 45 pkt.

3,0 - 30 pkt.

2,0 - 20 pkt.

$8
Kwalifikacja kandydat6w posiadai4cych 6wiadectwo dojrzalodci uzyskane w systemie nowej

matury w latach 2006,2005,,2002 odbywa sig wg nasrgpujEcych zasad:

l. wynik egzaminu maturalnego wyrazony w pu'ktach procentowych, z przedmiot6w

obowi4zkowych lub z przedmiot6w dodatkowo wybra'ych na poziomie podstawowym

albo na poziomie rozszcrzonym sta'owi liczbg punkt6w w postpporvaniu krvalifikacyjnym
(l%=lpkt).

2. wynik egzaminu uzyskany z pozi.mu podstawowego wyrazony w punktach zostanie

pomnozony przez wsprilczynnik 0,65.



3.

4.

Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego i pozitrmu rozszcrzoncgo

\4yrazony w punktach stanowi sumg tych poziom6w (podstawowego i rozszerzonego) I

zostanie pomnoZony przez rvsp6lczynnik 0,5.

W odniesieniu do kandydat6w, kt6rzy na Swiadectwie dojrzaloSci nie posiadajE oceny z

przedmiotu (przedmiot6w) objgtych postQpowaniem kwalilikacyjnym, podstaw€

kwalifikacji stanowi ocena z tego przedmiotu (przedmiotriw) uzyskana na srviadectwie

ukoriczenia szkoly Sredniej (ocena kodcoworoczna).

5. JeZeli przy kwalifikacji kandydat6w, brana jest pod uwagp occna koficorvo roqzna ze

r{wiadectwa dojrza}odci, oceny przeliczane bgd4 na punkty postgpowania kr.r'aliiikacyjnego

w nastgpuj4cy spos6b:

$e
Kwalifikacja kandydat6rv posiadajqcych riwiadectwo dojrzalosci uzyskane w systemie starej

matury odbywa sip wg nastqpujEcych zasad:

1. Oceny z przedmiot6w z egzaminu dojrzaloSci branych pod uwagg przy kwalifikacji

przeliczane bgdE na punkty w postgpowaniu kwalifikacyjnym w nastgpuj4cy spos6b:

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

6.0

5,0

4,0

3.0

2,0

90 pkt.

75 pkt.

- 65 nlt

- 55 pkt.

- 45 pkt.

- 30 pkt.

- 20 pkt.

6,0

5.0

3,0

2,0

4,0 - 55 pkt.

5,0

!1.0

3,0

80 pkt.

60 pkt.

40 pkt.

2. Kandydaci, kt6rzy na egzaminie dojrzakr6ci nie posiadajq oceny z przedmiotu

(przedmiot6w) objgtych postgpowaniem rekrutacyjnym, kwaliflkorvani bgdq na podstauie

oceny z tcgo przedrniotu (przedmiot6w) uzyskanych na irviadcctwie ukoriczenia szkoly
(redniej (ocena koncou'oroczna) prz,eliczane b9d4 na punkty rv postQpou.anlu

kwalifikacyjnym w nastQpri4cy spos6b:

- 65 pkt.

- 55 nlrt

- 45 pkt.

40 pkt.

20 pkt.

6.0

_s.0

4.0



- 30 pkt.

- 20 pkt.

li l0

Kwalifikacja kandydat6w posiadajqcych dyplom IB (lntemational Baccalaureat) uzyskany w

ramach programu Matury Mipdzynarodowej, odbywa sig rvg nastgpujqcych zasad:

l. Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania z jednego przedmiotu z<Jawanego

2.

3.

na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.

lVlaksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania z jednego przedmiotu zdawaneg,

na poziomie podstawouym (SL) wynosi 65 .

Oceny (punkty na dyplomie IB) bqdq przeliczane na punkty w postgpowaniu

rekrutacyj nym w spos6b nastgpujEcy :

l) poziom roz.szenony przedmiotu (HL): 7 - 100 pkt, 6 - 85 pkt, 5 - 70 pkt,
,l- 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 posiadai4 oceny

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

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

na Swiadectwie ukoriczenia szkoly Sredniej (ocena koricoworoczna).

Jeizeli przy kwalifikacji kandydat6w, brana jest pod uwagg ocena koficoworoczna ze

Swiadectwa dojrzaloSci, oceny przeliczane bgd4 na punkty postppowania

kwalifi kacyjnego w nastgpuj4cy spos6b:

5.

6,0

50

4.0

3.0

2,0

- 65 pkt.

- 55 pkt.

- 45 pkt.

- 30 pkt.

- 20 pkt.

$ ll
cudzoziemcy, o kt6rych mowa rv art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. pra*,o o

szkolnictrvie $yzszym (Dz.u. Nr 164 poz.l365) oraz obywatele polscy, posiada;4c_r

srviadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq, podlegaj4 krvalifikacji wedlug nastgpuj4cl.cn

zasad:

l. Liczba punkt6w rekrutacyjnych z danego przedmiotu, objEtego egzaminem dojrzalosci.
jest okreSlana indyrvidualnie dla kaZdcgo kandydata przez WKR.

3,0

2,0

A



2.

5.

3.

W odniesieniu do kandydat6rv, ktorzy na Swiadectwie dojrzaloSci nie posiadaj4 oceny z

przedmiotu (przedmiot6w) objgtych postgpowaniem kwalilikacyjnym, podstawq

kwalifikacji stanowi ocena z tego przedmiotu (przedmiot6rv) uzyskana na swiadectwie

ukoriczenia szkoly 6redniej (ocena koricorvoroczna).

Jezeli w stosunku do kandydat6w nie jest mozliwe zastosowanie zasad okreslonych w

punktach l, 2 i w g2 podstaw4 kwalifikacji jest wstEpny egzamin pisemny lub wstgpny

egzamin uslny - zgodnie ze wskazaniarni CzqSci szczeg6iowej niniejszej Uchwaly.

Przljqcie na studia cudzoziemc6w nie wymienionych w art. 43 ust. 2 Ustarvy prawo

o szkofnictwie \\yzszym reguluj4 odrgbne przepisy. (Dz.U. nr 190 poz. 1406).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalodci uzyskane za granicq,, obowi4zani sq

dol4czyi do oryginalu Swiadectwa dojrzaloSci - zaSwiadczenie Kuratora Oswiaty

(wlaSciwego dla miejsca zamieszkania w Polsce lub wlaSciwego ze wzglqdu na siedzibg

szkoly wyZszej) o r6wnowa2noSci Swiadectwa uzyskanego za granicq z polskim

Swiadectwem doirzaloSci.

$12

Laureaci i finalisci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani s4 na I rok studi6w przez wKR
zgodnie z uchwal4 nr 652 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 28 maja 2008 roku.

$13
W postgpowaniu rekrutacyjnym nie uwzglEdnia sig certyfikat6w jEzykowych.

sl4

Kwalifikacja kandydat6rv na niestacjoname jednolite studia magisterskie i niestacjoname

studia pierwszego stopnia, odbywa sig wedlug jednego z wymienionych kryteriow:

I ) na podstau,ie z.loionych dokumenttiw;

2) w1'nik6w czqsci pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzalosci, z przedmiot6w

oborviqzkowych i przedmiot6w dodatkowo uybranych;

3) egzarninu wstgpnego: pisemnego lub/i ustnego;

zgodnie ze wskazaniami czgSci szczegolowcj niniejszej Uchrvaly.

1.

$ ls



$ ls
Kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego sropnia, odbywa sig wedlug nastepuiEcych

zasad:

l. PodstawE kwalifikacji na studia drugiego stopnia jesr zloaerie przez kandydata

wymaganych dokurnent6w.

2. Do postQpowania kwalifikacyjnego bgdq dopuszczeni kandydaci posiadaiqcy dyplom

ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (zgodnie ze rvskazaniami czgsci szczeg6lowej

niniejszej Uchrvaly).

3. o przyigciu na studia drugiego stopnia decyduj e pozycja na liicie rankingorvej

sporz4dzona na podstawie oceny na dyplomie studi6w pienszego stopnia i sredniej ocen

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

wskazaniem Czg{ci szczegolowej niniej szej Uchwaly).

4. Ocena z dyplomu przy kwalifikacj i przeliczana bgdzie na punkty w nastgpui 4cy spos6b:

50

4,0

15

1n

100 pkt.

80 pkt.

60 pkt.

40 pkt.

20 pkt.

6.

7.

5. Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia przy kwalifikacji przeliczona bgdzie na

punkty w stosunku I : l. Maksymalna liczba punkt6w, kt6r4 mozna uzyskal ze srednie.l

ocen ze studi6w pieruszego stopnia wynosi 5,0.

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za oceng na dyplomie wynosi I 00.

Na podstawie egzaminu wstgpnego (zgodnie ze wskazaniem czgsci szczeg6lowe.l

niniejszej Uchwaly).

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z egzaminu wynosi 100.

Maksymalna liczba punkt6w uzyskana w rvl,niku postgporvania krvalilikacyj nego

wynosi 105 (suma punkt6w: ocena na dyplomie oraz srednia ze studiciw nierwszcqo

stopnia).

$ 16

llcktor Uczelni okresli w drodze Zarz:4dz-enia szczeg<5lowc zasady przeprorvatJzcnia rckruraclr

w systemie Intemetorvej Rejestracji Kandydat6w w tcrminie do 3l rnarca 2009 roku.

8.



2.

l.
$ 17

Zagadnienia na egzamin wstgpny przygotowuiE, z urvzglgdnieniem zasad tajnosci, osoby

\ryznaczone przez Przewodnicz4cych Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych.

Prace kandydat6w mogq byi udostqpniane do rvgl4du kandydatom w obecnoSci

przedstawiciela wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej w ci4gu l4 dni od dnia oglosze nia

wynik6w.

$ l8

wydzialowa Komis.ia Rekrutacyjna podejmuje decyzjg o przyjgciu kandydat6w. ktorzy

uzyskali t4 samq liczbg punkt6w, co kandydat zajmuiEcy ostatnie miejsce w ramacn

ustalonego limitu miejsc. Decyzja ta nie wymaga zgody Rektora.

$le
l. PostEpowanie kwalitikacyjne przeprowadzai4 wydzialowe Komisje Rekrutacyjne.

powolane na wniosek Dziekana przez Rady Wydzial6w

2. Przewodniczqcym wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub inny nauczyciel

akademicki wyznaczony przez Dziekana.

3. Do zadafi Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej nale|y w szczeg6lnoSci:

l) zatwierdzanie tcst6w sprarvdzaj4cych (w.yboru dokonuje przewodniczqcy WKR)

oraz nadz6r nad ich organizacyjnym przygotorvaniem,

2) przcprow adzeni e postgpowania kwalifikacyjnego,

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

lirnitu miejsc,

4) zantieszcz.anie w systemie Intemetowej Rejestracji Kandydat6rv t]niwcrsytetu list

kandydat6w kwalifikorvanych do przyjgcia,

5) podejrnowanie decyzji o przyjgciu lub nieprzyjpciu kandydata na studia oraz

zau iadomienie pisemne kandydata o podjgtej decyzj i,

6) kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandydat6w.

7) opiniowanie odwolari do Uczelnianej Komisji Rekrutacy.jnej,

8) wydawanic zaSrviadczcri o *ynikach postEpowania rekrutacyjncgo.

4. w pracach wydzialorv.vch Kornisji Rekrutacyjnych bior4 udzial przcdstawiciclc

studcnttirv. lch liczbq okresla Rada wydzialu, na wniosek organu sanrorz4du Studcnckicgo.



2.

l.
$20

uczelnian4 KomisiE Rekrutacyjn4 powoluje Rektor. przewodniczqcym Uczelnianc.y

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

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rektor mo2e powolai przedstawiciela Samorziidu

Studenckiego.

Do zadah Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej naleZy rv szczegolnoSci:

l) koordynacja i nadz6r nad pracq Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych,

2) przyjmowanie informacji i protokol6w \\'KR z r,rynik6w i przebiegu posrgpowania

kwalifi kacyjnego na kierunkach i specjalnoSciach,

3) rozpatrywanie i przedkladanie Rektorowi wniosk6w w sprawie odwolari kandydat6w

od decyzj i podjgtych przez Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne.

$21

wydzialowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie posiadanych informacji o kandydatach

niepelnosprawnych, doloz4 wszelkich starari, aby zapewnii kandydatom dogodne warunki

uczestnictwa w postEpowaniu kwalifi kacyjnym.

Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postepowaniu

kwalitikacyjnym na studia okresla Dziekan wydzialu, w momencie zlolenia dokumentow

przez kandydata, lecz nie p62niej niz na l4 dni przed dat4 rozpoczqcia egzaminu wstQpnego.

622

l. Od kandydat6w zakwalifikowanych na I rok studi6w wl,.magane sq nastgpuj4ce

dokumenty:

l) formularz podania wy'pelniony wedlug okreSlonego rvzoru,

2) ,.Nowa matura":

- swiadectwo dojrzalosci w oryginale lub odpis suiadectwa dojrzalosci wl,dany przez

OkrEgow4 Komisjg Egzaminacyjnq.

- oryginal Swiadectwa ukohczenia szkoly (redniej lub jego kopia potwierdz()na przcz

szkolg,

3) .,Stara matura":

- swiadcctwo dojrzalosci wyda'e prz.cz szkolg lub srviadectr.vo doirzaloscr

i $wiadectwo ukoficzenia szkoly Srednicj,

'l) orzeczenie lekarskie. stwierdzaiQce brak przcciwwskazan do studiolvania na obrancj

specjalnoSci (dotyczy kierunktlw: chemia, biologia i ochrona Srodorviska),



5) 2 fotografie legitymacyjne,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckicj, ( kolorowe zdiqcie do

ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25rnm) w rozdzielczosci 300

dPi)'

8) oryginal dyplomu ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia - zgodnie z wl,mogarni

zasad rekrutacji okreslonej w czgsci szczcg6lorvej, w przypadku kanclyclat6rv

ubiegajqcych siE o przyjgcie na studia drugiego stopnra.

\s 23

wysokosi oplaty pobieranej od kandydat6w ubiegaj4cych sig o przyjgcie na studia, zostanre

ustalona przez Rektora, po okresleniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyzszego gome.l

granicy oplat i podana do wiadomoSci w terminie p62niejszym.

w uzasadnionych przypadkach Dziekanowi przysluguje prawo zwolnienia kandydata z

obowi4zku uiszczenia tej oplaty.

$24

w przypadku przedloaenia orzeczenia lekarskiego, stwierdzai4cego przeciw"wskazanra

zdrowotne do podjgcia studiow na wybranynr kierunku, WKR mo2e odm6wii przyjgcia na

studia.

$2s

l. Niestawienie sig kandydata na egzamin (test sprawdzaiqcy) w wlznaczonym tcrmrnle

3.

)
eliminuje kandydata z postgpowania kwalifikacyj nego.

Przebieg postgporvania kwalifikacyjnego kandydata zamicszczony .jcsr rv protokole.

kt6rego druk stanowi integraln4 czqsi fbrmularza podania kandydata na studra. protok6l

podpisuje Przewodnicz4cy oraz czlonkowie Wydzialowej Komisji Rekrutac),inel.

SkreSlenia i zrniany dokonywane w protokole, powinny byi potrvierdzone podpiscrn

Przewodniczzlccgo WKR.

Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjncgo, Wydziabwa Komisja Rekrutacy,jna

sporz4dza protok6l. zawieraj4cy listg rvszystkich kandydatirw rv kolcjnoSci uzlskanych

uynik6rv oraz podjptq decyzjq o przyjqciu bqdZ nie przyjgciu na srudia podpisanq przcz

Przewodnicz4cego oraz czlonkow WKR.



W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidui4 przyiqcie kantlydat6w na studia na

podstawie zlolenia wymaganych dokument6w, kandydat otrzymuje decyzjg o przyjgciu

na studia w chwili dostarczenia dokumentriw. wKR sporzqdza protok6l doboru

kandydat6w zawierai4cy listg wszystkich przyigtych kandydat6w w kolejnoscr

alfabetycznej podpisany przez Przewodniczqcego oraz czlonk6w wKR. protok6l

sporzqdzq sig po zakoriczeniu rekrutacji.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na skutek rezygnacji kandydat6rv, WKR
lrypelnia automatycznie miejsce o osoby zajmuiqce kolejne pozycje w protokole tloboru

kandvdat6w.

$26
Decyzje o zwigkszeniu limitu przyigi oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmu;e

Rektor, na wniosek Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej.

2.

l.
$27

od decyzji wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej sluzy odwolanie, w terminie l4 dni od

daty dorgczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Podstawq odwolania od decyzji mo2e byi jedynie rvskazanie naruszenia warunk6w

i trybu rekrutacji na studia.

3. Decyzig o przyjgciu na studia podejmuje Rektor po rozpatrzeniu w.niosku uczelnianei

Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

$28

Listy kandydat6w przyjptych na I rok studi6w zatwierclz.a Uczelniana Komisja Rekrutacylna.

$2e
studia stacjoname i niestacjonarne na danym kierunku studi6w mogq byi uruchomione przy

liczbie co najmniej 20, a w przypadku filologii obcych l5 kandydat6w zakwalifikorvanych do

przyigcia (chyba, ze zapis w czEsci szczeg6lowe.i Uchwaly Scnatu stanowi inaczc'l). w
przypadku mniejszej niZ wskazana liczba kandydat6w wydzialowe Komisje Rekrutacyjne

(UKR) proponui4 kandydatom przl,iqcie na inny pokrcwny kicrunek studi6w bez tiodatkowei

kwalifikacji - w przypadku wolnych miejsc.

4.
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lI. CzgSd szczeg6lowa

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studiriw
Limit

Wydzial Biologiczno - Chemiczny

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matenratyka - wymagany pozionr podstarvorvv lub
rozszenony lub podsta\',owy i rozszerzony.

Kandydaci z ,,nowq maturt" :

' Podstarvq kwalifikacji jest rvynik egzaminu maturalnego z jednego przednriotu do rvyboru spo5r64
nastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia. n)atematyka - wvnraganv poziom podsta'*oru,,
lub rozszerzony.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z s2, $3, $5, s6, $7 czesci o96lnej Uchrvaly scnatu
Kandydaci, ktirzy zdali,,nowQ maturt" w latach 2006,2005,2002:

' Podstaw4 kwalifikacji jest w)nik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo6r6d
nastQpuiecych: biologia, chernia, fizyka i astronomia. matematyka - wynragany poziom podstawowy
lub podstawowy i rozszerzony .

. Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $5, $6, $E czgsci ogolnej Uchwaly Scnatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,star4 maturg":

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d
nastepujEcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia. fizyka, matematyka

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z $2, $3, \5, $6, $9 czgsci o96lnej uchwaly senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Miqdzynarodow4 (IB):

' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do rvyboru spo(r6d
nastQpuiqcych: biologia, chemia, fizyka, matematlka - wymagany poziom niz,szy (SL) lub pozrom
wyzszy (HL).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, 93, 95, g6, g l0 czQ(ci ogolnej Uchlvaly sc,natu
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

. PodstawA kwalifikacji .jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego
nastQpujEcych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkrow zgodna z $2, .sj, $5. $6, \\ | |

Biologia
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
t20

Chemia
studia pierwszeso stopnia

Stacjonarne
90

przcdmiotu do wyboru sposrdd

cz95ci o96lnej Uchwaly Scnatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o biologia' chemia, fizyka i asrrononria, rizyka, matematvka \\'yrnagany pozionr podstaworvv lu[r
ro;,s./crron) lub podstarrosl i rozszcrzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali .,now4 maturg":

' Podstaw4 kwalifikac-ii jcst wynik cgzanrinu naturalncgo z jcdncgo przcdntrotu do wyboru spoSrdd
nastgpujqcych: biologia, chernia, tizyka i astrononria, matcrnatyka - rvymagany poziorn po,Jstago.,"y
Iub rozszerzony.

' Rckruracja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $1, $5. .s6, $7 czqici og(rlnej LJchwaly Scnaru
Kandydaci, ktdrzy zdali,,uow4 maturQ" w latrch 2006,2005,2002:

ll



' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd
nastQpuiqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, marematyka _ wymagany poziom podstaworvy
lub podstarvowy i rozszerzony.

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z g2, s3, $5, s6, Qg czqsci o96lnej tJchwaly senatu.
Kandydaci, ka6rzy z/.,ali,,starQ mature":

' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru spo5r6d
nastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matemaryka.r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, $5, g6, g9 czgsciogdrncj uchwaly senatu.

Kandydaci, kt'rzy zdali Maturq Miqdzynarodowq (lB):

' Podstalv4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo6r6d
nastQpui4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom
wyzszy (HL).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2. 93. S5, g6. gl0 czgfti ogdlnej Uchwaly senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrdd
nastEpujqcych: biologia, chemia, fizyka, matematlka.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, g3, g5, g6, gl I czgSci ogdlnej Uchwa+y Senaru.

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studi6w : studia pierrvszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :60

Przedmioty brane pod uwage w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

r biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematlka - wymagany poziom podstawowy rub
rozszetzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturt":

' PodstawE kwalifikacji jest. wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d
nastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, mitematyka _ *yrnuguny poriom
podstawowy lub rozszerzony.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z g2, $3, $5, $6, s7 czQsci ogdrnej uchwaty senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowe mature" w latach 2006,2005,2002:

' PodstawE kwalifikacji jcst. wynik egzaminu marurarnego z jednego przcdmiotu do uTboru spodrod
nastQpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, mitematyka - wyrnagany poziom
podstawo\ay lub podstawowy i rozszerzony.

. Rekruracja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 53, $5, S6, $E czesci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ maturg":

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spo6r6d
nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka iastronomia, fizyka, geogrifia, matematyka.. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $1, ,s5, g6, g9 czqsci ogdlnej Uchwaly Senatu_

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf Migdzynarodow4 (lB):
. Podstawq kwalilikacii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przcdtniotu do w),boru sposr6d

nastgpui4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia. matematyka - wymagany poziom Di2szy (SL) lub
pozrom wyzszy (Hl-)

r Rckrutacja isposob przeliczania punktdw zgodna z 5r2, $3, $5, 56, $t0 czqrici ogdlnej (Jchwaly Scnatu.
Kandydaci posiadajQcy 6wiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:

' Podstawq kwalifikacji jest \?nik egzaminu dojrzarosci z jednego przcdmiotu do wyboru sposr6tl
nastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geogra ia, matematyka

' Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z s2, $j, $5, 116, $ l l czqsci o96rnej Uchwaly Senaru

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limia

Ochrona Srodowiska
studia picrwszego stopnia
niestacjonarne
30
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Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o biologia, chenria, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - \vymagany poziom podstarvorvy tub
rczsTerLony lub podstaworry i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturp" :

' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jedrrego przetlrniotu do *yboru spo5r6d
nastQpui{cych: biologia, chenria, fizyka i astronomia. geografia, matemaryka _ \r,ymagany pozrom
podstawo$? lub rozszerzony.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z g2, $1, $5, 96. g7 czqdci ogolncj tJchwaly senatu.
Kandydnci, ktdrzy zdali ,,now{ maturt" w latach 2006,2005,2002:

. Podstawe kwalifikacji jest rvynik egzaminu nraturalnego z jcdnego przedmiotu do wyboru sposrod
nast€puiqcych: biologia, chemia. lizyka i astronomia, geografia, marcmat)ka - rvvmagany poziorn
podstauowy lub podstarvowy i rozszerzony.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktiiw zgodna z s\2, b\3, s\5, 
"s6, 

$8 czqsci 0g6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt'rzy z.lali,,starQ maturt,':

' PodstawE krvalifikacji jest rvynik egzaminu dojrzaloici z jednego przedmiotu do rvyboru spo(r6d
nasrEpuj4cych: biologia. chemia, fizyka iastronomia, fizyka. geografia, matematyka.

r Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6rv zgodna z $2, S3, 55, 
"s6, 

$9 czQjci ogolnej Uchrvalv Senatu.
Kandydaci, ktrirzy zdali Maturt Mitdzynaro<tow4 (lB):

' Podstaw{ kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedtniotu do wyboru spo(rdd
nastQpuiqcych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - wymagany poziom nrzszy 1SL) lub
poziom wy2szy (i.lL).

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 
"s2, 

S3, S5, $6. ,.s l0 czq6ci ogolnej Uchrvaly Scnatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzatosci uzyskane za graniczl:

' Podstaw{ kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przednliotu do u,yboru spoSrod
nastEpujqcych: biologia. chemia, fizyka, geografia, matematyka.

o Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, $6, $ | | czEsci ogolncj uchwaly senatu.

Kierunek : Ochrona Srodorviska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma sludi6w : stacjonarne
Limil : 20

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bQdq brane pod uwagg:

' ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia, na kierunku ochrona Srodowiska. biotosra.
leSnictwo,

' Srednia ar)'tmetyczna ocen ze studi6\v (do Sredniej arltmetycznej wliczane sq occny z egzaminorv r

z'aliczefi z przedmiot6w niekorlczEcych siq cgzaminem z uwzglqdnieniem ocen niedoiratecznych
uzyskanych w ciqgu calego okresu sludi6w licenciackich, z Nllqczeniem W-F i praktyk studcnckicr.,.

r rekrutacja i spostSb przeliczania pLrnktdw zgodne z g | 5 czqsci ogolnej Uchwaly Scnatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Ochrona Srodorviska
studia drugiego stopnia
ntestacJonarne
20

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagp:

' occna na dyplotnic ukoriczenia sludidw picrwszcgo stopnia, na kicrunku ochrona (rorlorviska. bioloqia.
lcsnictwo.

r (rednia arytmelyczna ocen ze studi6w (do Srcdnici arytmetyczn!'i rvliczane sq occnv z cgzarninow r

zaliczeh z przedmioldw niekorlczqcych sig egzarninenr z uwzglqdnienicm occn nicrloitatccznlch
uzyskanych w ciqgu calego okresu studi6w licencjackich, z wyllczenicm W-F i prakt;-k srudcrckich),

r rckrutacja i sposob przeliczania punktow zgodnc z $ t5 Uchrvaly Scnatu
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Uruchomienie okre3lonej specjalnoSci uwarunkowane jest liczbq chgtnych. W przypadku nie rvypelnienia limitu
minimalnego na dan4 specjalnosi student moze przeniesi siQ na inn4, kt6ra bgdzie uruchomioni.

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka - rvymagany poziom podstaworvy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowe maturt":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z marematyki _ wymagany poziom

podstawowy lub rozszerzony,

' Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z 92, 93, s6, g7 cz€sci og6tnej uchwaty senatu
Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowq maturt" w latach 2006,2005,2002:

' Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany pozrom
podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z 52, $3, $6, s\E czQSci ogolnej Uchwaly Senatu
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 mature,':

. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci z matematyki.
Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, 59 czQici ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd

Rodzaj studi6w
Forma studidw
Limit

Kierunek
SpecjalnoSd

Rodzsj studi6w
Forma studidw
Limit

Wydzial E konom ii i Zarzqdzania

: Ekonomia
: funkcjonowanie i rozw6j gospodarki wsp6lczesnej,

gospodarka regionalna i lokalna,
handel zagraniczny,
rachunkowoSc i finanse.

: studia pierwszego stopnia
: stacJonarne
: minimalny limit na kazdE specjalno$i -50;
maksymalny limit na kazde specjalno$C - 120

Zarzqdzanie
zarz4dzanie organizacjami publicznymi
zarz4dzanie przedsig b iorstwem
studia pierwszego stopnia
stacionarne
minimalny limit na kazda specjalnoSC -50,

Kandydaci, ktorzy zdali Maturt Mi€dzynarodowq (lB):
' Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z natematyki - wymagany pozionr nizszy (SL)

Iub poziom wyzszy (HL).
r Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, s6, g r0 czgsci o96rnej Uchwary Senatu.

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
r Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z matemaryKr.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z s2, $3, $6, g r I czgsci ogorne.i uchwaty senaru

maksymalny limit na kaZdq specjalno$C - 120
Uruchomienie okreslonej specjalnosci u waru nkowane jcst liczb4 chgtnych. w przypadku nic wvpelnienia lin tu
minimalnego na danq spccjalnosc student nroze przcniesc siQ na inn4, ktora bqdzie uruchornioni.'

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. matemat-vka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zrJali.nolve matu rf ,':
. Podstarv4 kwalifikacji jesr wynik cgzaminu maturalnego z rnaremarykr

podstawow), lub rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z is2. .s3. N6. \7 czqsci ogolnej Uchrvaly Senatu.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 maturf" w latach 2006,2005,2002:

wynragany poztonl



. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z natematyki - rvymagany pozrom
podst,rwowy lub podstarvorvy i rozszerzony.

. Rekrutacja isposrib przeliczania punktdw zgodna z g2, .\3, g6, g8 czqsci ogolnej Uchwaly senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,sta14 malurg":

r Podstaw4 kwalifikacjijest rvynik egzaminu dojrzaloSci z matcmaryxr.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z $2, $3, s6, $9 cz9(ci ogotnej Uchwal), Senatu

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf MiQdzynarodow4 (lB):

' Podstaw{ kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - rvymagany poziorrr nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (tlL).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, S3, rs6, $ l0 czqsci ogolnej Uchrvaly Senatu
Kandydaci posiadajQcy Swiadec(wo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:

o Podstawq krvalifikacjijest wynik cgzaminu dojrzaloSci z marenraryKr.
o Rekrutac-ia i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, s3. s6, $ | | czgsci ogolney uchwaly senatu

Kierunek
SpecjalnoSd

Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

: Ekonomia
ekonomra rozwoju regionalnego,
funkcjonowanie i rozrv6j gospodarki rvsp6lczesnej,
gospodarka Swiatorva,
przedsiqbiorstwo na rynku
studia drugiego stopnia
stacjonarne
minimalny limit na ka2d4 specjalnosi - 50,

maksymalny limit na kazd4 specjalnojC - 120
Uruchomienie okre6lonej specjalno(ci urvaru nkowane jest liczb4chqtnych W przypadku nie wypehienia limitu
minimalnego na dan4 specjalnosi student nloze przeniesi siQ na inn4 ktora bEdzie uruchomioni.

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukohczenia studidw pierwszego stopnia,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow.

. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z S | 5 czQsci o96lnej Uchwaly Senatu

Kicrunek I Zarzqdz aie
SpecjafnoSd : zarzqdzanie organizacjami publicznymi,

zatz4dzanie pftedsigbiorstwem
Rodzaj studi6w : srudia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit : minimalny limit na katd{ spccjalnosd - 50,

maksymalny limit na kazd4 specjalnosd - 120
Llruchotniertie okreSlonej specjalno(ci uwarun kowant: -icst liczbq chetnych. W przypadku nie rvypchienia lirnitu
minimalnego na danq specjalnoSC sludcnr mo2e przenieSt si9 na innq, ktrira bgclzie uruchoniona.

W postepowaniu kwalifikacyjnym bQdE brane pod uwagq:

. ocena na dyplomie ukoriczcnia studi6w pierrvszego stopnra,

. Srednia ar),tmetyczna ocen ze studiow.

. rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodne z $15 czq3ci ogolnej tJchwaly Scnatu

Kicrunek : Ekonomia
SpccjalnoS( : funkcjonorvanieirozwdj gospodarkirvsprilczcsnej,

gospodarka rcgionalna i lttkalna,
handel zagraniczny,
rachunkowo:;C i finanse

Rodzaj studi6w : studia pierrvszego stopnia

l6



Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : minimalny lirnit na kaZd4 specjatnodi - 50, bez limitu maksymalnego
Uruchomienie okreSlonej specjalnoSci uwarunkowane jest liczb4 chgtnych. W pizypadk-u nie wypelnienia limitu
minimalnego na danq specjalnosc student moze przeniesi sig na inn4, kt6ra bqdzii uruchomioni.'

Przedmioty brane pod uwagQ w postepowaniu kwalifikacyjnym:

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

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ ma tur€":

' PodstawE krvalifikacji jest rvynik egzaminu maturarnego z matematyki - wymagany poziom
podstawowy lub rozszerzony.

' W przypadku niezdawania matematyki na egzaminie dojrzaloSci podstarv4 kwalifikacji jest ocena z
marematyki ze Swiadectwa uko6czenia szkoly Sredniej (ocena koircoworoczna).

r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, g7 czq3ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturt" w latach 2006,2005,2002:

' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z matematyki - wvmagany pozrom
podstawowy lub podstarvowy i rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, 53, g6, g8 czQsci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,stare maturf,':

r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci z matemaryxr.
o Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z 92. $3, s6, g9 cz96ci ogornej Uchwary Senat-.

Kandydaci, kt6rzy zdati Maturt Mitdzynarodow{ (lB):
' PodstarvE kwalifikacjijest wynik egzaminu maturarnego z matematyki - wymagany poziom nizszy (sL)

lub poziom wyZszy (HL).

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, 96, s l0 czesci o96rnej Uchwa{y Senatu.
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq;

r Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z matemaryxr.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, d3, 56, g | | czESci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
SpecjalnoSd : ekonomia rozwoju regionalnego,

funkcjonowanie i rozw6j gospodarki wsp6lczesnej,
gospodarka Swiatowa,
przedsigbiorstwo na rynku

Forma sludidw : niestacjonarne
Limit : minimalny limit 50 na kaZd4 specjalnoSC, bez limitu maksymalnego
Uruchomienie okreilonej specialnoSci uwarunkowane .jest ticzbq chgtnych. w-przypaiku nie wypelnienia lrmrru
minimalnego na dan4 specjalnoSC student moze przenieSd siE na inn4, ktora bqdzic uruchomiona.

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukorlczenia studidw pierwszego stopnia,

. Srednia ar),tmetyczna ocen ze studi6w.
r rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodne z $ l5 czQsci 096lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Zarz4dzanie
Rodzaj studi6w : studia pierwszcgo stopnia
SpecjafnoJC; zarzeldzanie organizacjanripublicznyrni,

zarz4dzanie przedsiEbiorstwem
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : minimalny limit 50 na ka2d4 specjalnoSd, bez limitu ma
Uruchomienie okreSlonej specjalnoSci uwarunkorvane jcst liczbq chQrnych. u nie wy:pclnienia limitu
nrir)imalnego na dan4 specjalno6i student ntoze przeniiSC siE na inni, kt6ra romioni.'

t7



Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matemaryka - uynragany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawo\vy i rozszerzony

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nolv4 maturt" :

. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z marerDatyki - rvymagany poziorn
podstawowl lub rozszerzony

' W przypadku niczdarvania matematyki na egzuminie dojrzalo(ci podstaw4 krvalifikacji jest ocena z
matematyki ze Swiadecttva ukoriczenia szkoly 5redniej (ocena koicorvoroczna),

' Rekrutacja i sposdb przeliczania punktorv zgodna z $2, s3, s6, N7 czqsci ogorncj uchwaly senatu
Kandydaci, kt|rzy zdali,,nowg maturQ" w latach 2006,2005,2002-

' Podstaw4 krvalifikacji jcst rvynik egzaminu maturarnego z maternatyki - wvmagany poziom
podstaworry lub podstilt\owy i rozszc'rzony.

. Rckrutacja isposob przeliczarria punktdu zgodrra z \\2, s\3, s6, 5lg czESci oedlnej Uchrvaly Scnatu
Ka ndydaci, kt6rzy zdnli,,starA maturg":

e Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo(ci z matemalyKr.
. Rekrulacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 52, $j, s\6, $9 czqici ogolnej Uchrvaly Senaru.

Kandydnci, kt'rzy zdali Maturt Miedzynarodow4 (lB):
r Podstawe kwalifikacjijcst rvynik egzaminu maturalnego z matemab-ki - wymagan! poziom nizszy (SL)

lub poziom wyzszy (tlL).
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6rv zgodna z $2, $3, s\6, sql0 czQjci ogolnej Uchrvaly Senarrr

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. Podstaw4 kwalifikacji.jest rvynik egzaminu dojrzaloSci z matemaryKr.
o Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2. s3. $6, $ I I czgsci ogolnej Uchrvaly Scnatu.

Kierunek : Zarz4dzanie
Rodzaj studi6lr : studia drugiego sropnia
Specjalno56: zarz4dzanieorganizacjami publicznymi,

zar z4dzanie pr zedsiqbiorstwem
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : minimalny limit 50 na ka2dq specjalnoSi, bez limitu maksymalnego
Uruchomienie okreSlonej specjalno$ci uwarun kowane jest liczbq chqtnych. W przypadkLr nie wypclnienia lrmrtu
minimalnego na danE specjalnoSc student moze przeniesi sip na inn4. ktora bgdzie uruchomioni.'

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszcgo stopnia,

. Srednia ar)4metlczna ocen ze studio\r,
o rckrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodne z $ I 5 czESci o96lnej Uchwaly Senatu.
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Wydzial Filologiczny

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd : filologia angielska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :60

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r .lqzyk angielski - rvytnagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstarvowy i rozszerzony

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowq maturt":
' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z iqzyka angierskiego - wymagany poziom

podstawowy Iub rozszerzony.

' Rekrutacja i sposob przericzania punktdw zgodna z s2, s3, $6, $7 czq$ci o96rnej uchwary senatu-
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturt" w tatach 2006,2OOS,2O0Zl

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z iqzyka angierskiego - wymagany poziom
podstawowy lub podstawotly i rozszerzony.
Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, $3, 56, $8 czESci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturQ":
o Podstawe kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci zjgzyka angielskiego .

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur? Mitdzynarodow4 (lB):. PodstawE kwalifikacji jest wynik__egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego - wymagany poziom
nizszy (SL) Iub poziom wyzszy (HL).

' Rekrutacja ispos6b przericzania punktow zgodna z $2, $3, $6, gl0 czqdci og6rnej Uchwary Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq;r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzyka angielskiego.. Rekrutacja i sp.sob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 56, ii I I czgici o96lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia angielska
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
/3

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r iEzyk angielski - wymagany poziom podstawowy rub r ozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 mature" :

' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka angierskiego - wymagany poziom
podstatvouy Iub rozszerzony,

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2. $3, \\6. $7 czqSci og6rnej uchwaly senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nonq maturg" w latech 2006,2005.2002:

. Podstawq kwalifikacji jcst wlnik egzaminu maturalnego z.jEzyka angictskiego _ wymagany poziom
podslawowy lub podstawowy i rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przcliczania punktow zgodna z $2, $j, $6, S8 czQ.ci .,96lnei Uchwaty Senaru.
Kandydaci, kl6rzy zdali,,star4 matu rt":

o PodstawE kwalifikacji.iest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka angielskicgo .

Kandydnci, ktdrzy zdati Maturf MiQdzynarodow4 (tB):
. PodstawE kwalifikacji jcst wynik rgzaminu nraturalnego z jgzyka angiclskiego _ wymagany pozrom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, li3, S6, gl0 czgSci ogolnei Uchwaiy Senatu.

Kandydaci posiadaj4cy Swiadcctwo dojrzalosci uzyskane zn granic4:



. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjpzyka angielskiego.
o Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z g2, sj, s6, s I I czqsci o96lnej uchwaly senatu

Kierunck
Specjalno5d
Rodzaj studidw
Forma studidw
Limit

Filologia
filologia angielska
studia drugiego stopnia
niestacjonarne
/t

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagq:

o pisemny egzamin rvstEpny w jqzyku angielskim z rviedzy filologicznej (prograrn studidw I stopnra) w
zakresie; j qzykoznawsiwa, .jQZykoznawstwa stosowanego, literatury angielskiej i amerykariskiej, kulrury
kraj6w angielskiego o bszartr jqzykorvego; czytanie ze zrozumienienr tekstcirv dorvczacvch rvrv
problematy ki.

. rckrutacja i spos6b przeliczania punktdrv zgodne z S l5 czejci ogdlncj Uchrvaly Scnaru

Kierunek : Filologia
Specjalnosd : filologia bialoruska
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :20

Przedmioty brane pod uwage w postqpowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski, jgzyk bialoruski, - \4ymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podsta\lowy i
tozszetzony .

Kandydaci, ktfrzy zdali,,now4 mature":

' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego lub jgzyka bialoruskrego -
wymagany pozioln podstawowy lub rozszerzony.

. Rckrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z ss2, Qj, $5, $6, $7 czgdci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturQ" w latach 2006,2005,2002:

' Podstaw4 kwalifikacii.iest wynik egzaminu maturalnego z.;gzyka polskiego lub.lqzyka bialoruskiego -
wymagany poziom podstawowJ lub podstawowy i rozszerzony.

. Rekrutacia i sposob przcliczania punkt6w zgodna z $2, $j, \5, s6, gg czEscr 096lneJ tjchwaly senaru.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ maturf":

o Podstaw4 kwalifikacj i j est wyn ik egzam inu doj rzaloic i z jqzyka po rskiego ru b jqzyka b ia.lorusk iego .. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z S2, $j. .s5. 5\6. $9 czE(ci ogolnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali Matur€ iUitdzynarodowQ (lB):

' Kandydat zdaje egzamin ustny z iQzyka porskiego lub jgzyka biaroruskicgo, do wyboru przcz
kandydata.

. Rekrutacia isposob przeliczania punkt6rv zgodna z $2, \\3, $5, $6. $10 czqsci og(rlne-i Uchua$ Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadcctwo dojrzalosci uzyskanc za granicq:

' I)odstawE kwalifikacji-iesr wynik cgzanrinu dojrzaro(ci ziqryka porskicro rub.iqzyka bialoruskiego

' W przypadku braku oceny,'rvyniku z jgzyka polskiego lub .jqzyka bialoruskiego na Srviadccnvic
dojrzalo5ci lub na Srviadeclrvie ukoticzenia szkory- Sredr)iej kandydat przystQpulc do igzanrinu usrnugo z
.jqztka polskiego lub jg;ryka bialoruskiego do wyboru przez kandydara. 

' -

. Rekrutacja i spos6b przcliczania punktow zgodna z 5\2, i3, $5, $6, $ I I czg(ci ()96lnej tjchwaly Scnaru.

Kierunck : Filologia
spccjalnoid : filologia bialoruska (dla kandvdatow rozpoczynaiEcych naukq.jgzlka hraloruskiego od

podslllrv)
Rodznj sludi6rv : studia ptcrwszcgo stopnta
Forma sludidw : stacionarne
Limit :20

20



Przedmioty brane pod uwage w postqpowaniu kwalifikacyjnym:

r lEzyk polski wymagany poziorn podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy irozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowg mature":
. Podstaw4 kwalifikacji jest $ynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego

podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, gj, g6, g7 czqsci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdati ,,norv4 maturg" w latach 2006,2005.2002:. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego _ wyrnagany pozrorn
podstaworvy lub podstawowy i rozszerzony.
Rekrutacja i spos6b przeliczania punkrdw zgodna z g2, ij3, 56, S8 czEdci ogdlnej Uchrvaly Senaru.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturt":
Podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzalo$ci z jgzyka polskiego .

Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z S2, gj, s\6. 5s9 czgSci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt'rzy zdali Maturt Mitdzynarodowq (IB):

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalne go z jpzyka polskiego.o Rekutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, $6. g | 0 czgSciog6lnej Uchwaly Senaru.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane ia gianic4:

. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjezyki polskieeo

' W Przypadku braku oceny/wyniku z jqzyka polskiego na swiadectwie dojrzaloSci lub na jrviadectwre
ukoriczenia szkoty 6redniej kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego zjQZyka polskiego.r Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgoclna z 52, $3, $6, $l I czEdci o96lnej Uchrvaly Senatu.

wymagany poziom

polskicgo lub

Kierunek
SpecjalnoJd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia bialoruska z iQzykiem angielskim
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
t5

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

t jezyk polski, jEzyk bialoruski, jgzyk angierski - wymagany poziom podstawowy rub rozszerzony rub
podstawowy i rozszerzony

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturt":
' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturarnego z iqzyka angierskiego i jpzyka porskiego rubjqzyka bialoruskiego do wyboru p.zezkandydata _ wymigany poziom loOstaiowy iui ro irr"rinny.
I Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z $2, s3, $4, g,s, g7 czQsci o96rnej tJchwaty Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq mature' w tatach 2006,2005.2002:

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka angierskiego i iEzyka porskiego rubjgzyka bialoruskiego do wyboru przez kandydata - *yrnuginy pozrom podstawowy lub podstawowy I
tozszerzony .

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z \2, S3, $4, $5, lE czpsci ogolnej Uchwa.ly Senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,stare matu rQ":

. PodstawE kwalifikacli jest.rvynik egzaminu dojrzalo3ci z.jEzyka angielskiego i jEzyka polskiego tubjqzyka bialoruskiego do wyboru przcz kanrJydati.
Rekrutac.ia i spos6b przeliczania punkrow zgodna z g2, $3, $4, li5, g9 czQ(ci o96lnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali Mtrurt Migdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji j".t -t]lli! cgzaminu maruralnego zjEzyka polskiego i jEzyka angietskicgo

wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (Hl_)..

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectrvo dojrzalo(ci uzyskane za granic4:. Podstawq kwalifikac.ii jest rrynik eguaminu dojrzalosci z.jg4vka angielskiego
lqzyka bialoruskiego do rvyboru przez kandydata.

' y er?gad.ky braku ocenv/rvyniku z rgzyka porskiego rub lgzyka bialoruskiego na (rviar.rectwic
dojrzalo(ci lub na swiadcctwie ukoriczcnia szkoly srednl-ej kanayd'at przysrgpuje do 

"egzaminu 
usrncgo z

.jEzyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego clo wyboru przez kanjydata.



W przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka angielskiego na swiadectwie dojrzatoSci lub na jwiadectwie
ukoriczenia szkoly Srcdniej kandydat przystEpuje do egzaminu ustnego z jgzyka angielskiego.
Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $4, s5, g r I czesci ogdrne.i Uchwaly Senaru.

Kierunek
SpecjalnoS6

Rodzaj studidw
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia bialonrska zjqzykiem angielskim (dla kandyclatdrv rozpoczynajqcych naukqjgzyka
bialoruskicgo od podsta.,v)

studia pierwszego stopnia
stac.jonarne
l5

Filologia
fi loloqia rosyjska
studia picrwszego stopnia
stac-ionarne
60

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r lEzvk polski. .jqzyk angielski wymagany poziom podstarvorvy hrb rozszerzonv iub podsrawowv i
tozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowA maturt":
' Podsrawq kwalifikacji .iest wynik egzaminu maturarnego jpz,'-ka porskiego i igzyka angierskiego -

wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

' Rekrutacja i sposob przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, {i1, g7 czQsci ogdtnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturt" w latach 2006,2005,2002:

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik.egzaminu maturalnego z jQzyka polskiego i.jgzyka angielskiego _

wymagany poziom podstawowy lub podstawovy i rozszerzony
Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $4, $g czqdci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy alali,,starq maturt":
' PodstawE kwalilikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci ziQryka porskiego i.iqzyka angierskiego.r Rekruracja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $4, $9 czgjci ogolnel Uchwaly senatu

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ MifdzynarodowQ (lB):
' Podstaw4 kwalifikacji jest 

-*ynik 
egzaminu maturarnego z jpzyka porskiego i igzyka angierskicgo -

wymagany poziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

' Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $4, $10 czEsci o96rnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalofci uzyskane za granic4:

o PodstawE kwalifi kacji jest wy n ik egzam inu doj rzaloSc i z jgzyka po lsk iego i jEzyka angie ls k iego.

' W przyPadku braku oceny,'wyniku z jqzyka potskiego na drviadectwie dojrzaloSci lub na Swiadectwie
ukoiczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego zjqzyka polskicgo.
W prrypadku braku oceny/wyniku z.iqzy-ka aneielskiego na swiadecrwie dojrzabsci lub na swiadectwie
ukoriczenia szkoly Sredniej kandydat przystqpuje do €gzaminu ustnego z.igzyka angielskiego
Rekrumcja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $d, $ I I czgscr ogdlnej Uchwaly Senaru

Kierunek
SpecjalnoJd
Rodzaj studirlw
Forma studidw
Limil

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacylnym:

. Jqzyk polski. jqzyk rosyjski wymagany poziom podstaworvv lub rozszerzony lub podstawo\rry i
torszcrzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 maturQ" :

' Podstaw4 kwalilikacji jest wynik egzanrinu nraturalnego z iEzyka porskiego rutr iqzyka rosy,jskicgo -
wvnragany poziotn podstitwowv lub rozszcrzony.

. Rckrutacja i spostib przcliczania punktorv zgodna z $2. _s3. \5. $6. 5\7 czg3ci ogolncj Uchwaly Senaru.
Kandydaci. ktrirzy zdali ,,now{ maturp" w latach 2006,2005,2002:

1)



Kierunek
Specjalno$6
Rodzaj studiriw
Forma studi6w
Limit

PodstawE kwalifikacjijesr wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskicgo lub jgzyka rosyjskiego
wymagany poziom podstawowy lub podstarvowy i rozszerzony.
Rekrutacja i sposob przeliczania punktdrv zgodna z $2, Sl. $5, g6, g8 czgSci o96lnej Uchwnly ggn21u.

Kandydaci, kt'rzy zdali,,sta14 maturQ":
. Podsraw4 kwalifikacj i jesr $] nik egzam in u doj rza loi ci z jpzyka po Isk iego lub j gzyka rosyjskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Migdzynarodowq (lB):
' Ponstawq kwalifikacjijest wy'nik egzaminu maturalnego ziQzyka porskiego - wymagany poziom nizszy(SL) lub poziom wyzszy (HL)

' Rekrutacja isposob przericzania punktdrv zgodna z g2, s3, s5, $6, gl0 czq$cio96rnej Uchwary Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Srviad€ctwo dojrzatosci uzyskane za granicq:r PodstawE krvalifi kacj i jesr wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzyka polskiego lub jqzyka rosyjskiego.o w prz,vpadku braku oceny/rvyniku z jgzyka potskiego lub iEzlka rosyjskiego na srviadectwie

dojrzaloici lub na swiadectwie ukoirczcnia szkoty Sredniq tanoydat przysrqpuje do egzaminu ustnego zjEzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego do wyboru przez iandydara.

' Rekrutacja isposdb przericzunia punkrdw zgodna z g2. gl, g5.'g6. glr czg(ci ogornej Uchwlrl Scnaru.

Filologia
filologia rosyjska (dla kandydatow rozpoczynaj4cych naukE jgzyka rosyjskiego od podstaw)
studia pierwszego stopnia
stacJonarne
60

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzyk polski - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdati,,nolv4 mature" ;
. Podstawq krvalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka polskicgo _ wymagany pozrom

podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowq maturt" w latach 2006,2005.)00i;. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z lqqka polskiego
podstawowy lub podstawowy i tozszerzony.
R3klutacja i sposdb przeliczania punkrow zgodna z ri2, $3, 56, {8 cz€Sci ogolnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 maturt":
Podstaw4 kwatifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jqzyka polskiego.

Tkl:.:: 1lT::9 
przeliczania punkt6w zsodna z 92, gr, go, gi czEsciog6tnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt Mitdzynarodow4 (lB):

wymagany poziom

o Podsraw. kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego - wymagany poziorn nrzszy(SL) lub poziom wyLszy (FIL).
Rekrutacja i sposob przericzania punkt6w zgodna z $2, s3. $6, $ r0 czg.ci ogornej Uchwary senaru.

Kandydaci posiadaj{cy s}vindectwo dojrzalosci urysk"ne ia !.ani"4:. Podslawq kwalifikacjijest wynik egzaminu do.irzaloSci z.jqzyka polskiego.r W przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka polskiego na Swiadecrwie dojrzaloSci lub na jrviadectwie
ukoiczenia szkoly Sredniei kandydat przysrgpuje do c;gzaminu usrnego z jg)yka potskiego.. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 52, S3, 56, $ I I czgSci ogdlnej Uchwaly Senatu

Kicrunck
SpecjalnoSC

Rodzaj studi6w
Forma sludidw
Lintit

Filologia
fi lologia rosyjska
studia pierwszego stopnia
n iestacjonitrne
bcz limitu

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:



. Jezyk polski, jqzyk rosyjski
tozszetzony .

r\ynragany poztom podstawowy lub rozszerzon.v lub podstarvorvy i

wymagany poziorn podstawowy lub rozszerzony.
. Rckrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z S2, sj, $5,

Kandvdaci, ktbrzy ulali,,norv4 maturt" w latach 2006, 2005, 2002:

' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu m turalnego z iEzyka porskicco rub iqzyka rosrjskiego -
wvmagany poziom podstarvorvy lub podstawowy i rozszerzony

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdrv zgodna z g2, 93, 95, $6, g8 czE6ci .,96lnej uchw ly scnaru.
Kandydaci, kt'rzy zdali,,sta rq maturt":

r Podsraw4 kwalifikacjijest rvynik egzaminu dojrzarosci ziqzyka potskiego rublgzyka rosyjskiego.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6rv zgodna z s2, s3, s5, \6, g9 czqdci o96rnej Uchwaly ierratu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Nlaturt Mitdzynarodowq (IB):

o PodstawE kwalitrkacjijest wynik egzaminr maturarnego zjgzyka porskiego - wymagany poziom nizszy
(SL) lub poziom rvyzszy (Ftt-).

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkrdw zgodna z $2. $3, s\5. s\6, $ l0 czQSci 096lngj Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajQcy Srviadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

o Podstaw4 kwalifi kacj i jest rvyn ik egzaminu doj rzalosc i z jgryka po rsk iego ru b i gzyka rosyj skiego

' w przypadku braku ocenylwyniku z iqzyka porskiego lub igzyka rosyjskiego * s*ind."nui.
dojrzalo(ci lub na Swiadectwie ukoiczenia szkoly Sredniej kandydat przystgpuje do-egzanrinu ustnego z
.lgzyka polskiego Iub jEzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata.

o Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z r2, $3, $5, 5s6, g I I czgSci ogolnej Uchwaly Senaru

Filologia
filologia rosyjska (dla kandydat6w rozpoczynajqcych naukE jpzyka rosyjskiego od podstaw)
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
bcz Iimitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

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

Kandydaci, ktbrzy zdali,,now4 maturg" :

' Podstaw4 kwalifikacji .iest wlnik cgzaminu marurarnego z -iqzyka porskiego - wynragany pozrom
podstawowy lub rozszerzony,

. Rekutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z $2, r3, $6, 5\7 czgsci o96lnej Uchwaty Senaru.
Kandydaci, ktfrzy zdali,,norvA ma iu rt' w latach 2006, 2005, 2002:

. Podstaw4 kwalifikacji jest'vlnik egzaminu maturalnego z igzyka polskicgo - *.ynragany poziom
podstawo\vy lub podsta$owy i rozszcrzony.
Rckrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z 52. \3. {6. _s8 czg6ci ogdlnej tJchwaly Senatu.

Kandvdaci, ktorzy zdati,,sta14 maturf ":
. PodstawE kwalifikacji_jest rvynrk egzanrinu dojrzalo3ci zjgzryka polskiego.

' Rckrutacia i sposdb przeliczania punktow zgodna z s2, \3. s6. $9 czpsci o96lnej Llchwirly scnatu
Kandydaci, kt6rzy zdali illaturt itt iCdzyna rodowQ (tB):

' Podstaw4 kwalifikacri .icst wlnik egzaminu nraturarnego z jpzyka porskiego - rv1'rnaganv pozionr
nrzszy (SL) Iub poziont tlyzszy (llL).

' Rckrutacja i sposob przcriczania punktdw zgodna z $2, \3, r\6, $r0 czgsci ogtirncj uchwa{y scnaru.
Kandldaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskrne za granice:

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturQ" :

. Podstaw4 kwalitikacjijcst wynik egzaminu maturalnego z jQZyKa polskicgo lub jqzyka rosyjskicgo -

\6, $7 czqSci ogdlnej (Jchrvaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSC
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

PodstawE kwalillkacji.jest wynrk egzanrinu dojrzalo6ci z jgiryka polskicro.
w przypadku braku occny,'wyniku z iqzyka polskiego na swiaclcctwic do;rzalo$ci lub na lwiadcctwie
ukoiczcnia szkoly Srcdniej kandydat przystQpuje do egzarninu ustnego z jgzyka polskicgo.
Rckrutacja i spos6b przcliczarria punktrirv zgodna z $2, .sl, s\6, -s I I czQSci ogdlnci Uchwaly Senalu.



Kierunek : Filologia
Specjalnoid : filologia rosyjska zjqzykiern angielskim
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidrv : slacjonarne
Limit :30

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' Jezyk polski, jqzyk rosyjski, jqzyk angielski - wymagany poziom podstawoty lub rozszerzony tub
podstawowy i r oz.szerzony

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now1 maturg', :

' Podstaw4 kwalifikacjijest rvynik egzaminu maturarnego z jgzyka angierskicgo iigzyka porskiego r.o
lEzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata _ *ymoguny'po,on,' podstawowy lrt,orrr.rrony.. Rekruracja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, S3, S4, .s7 czgSci o96lnej Uchwaty Scnatu,

Kandydaci, kt6rzy zdati,,nowq mature,' w tatactr 2OOO, 2OOS. 2OOZ:r Podstaw4 kwalifikacji jest rvynik egzaminu manrrarnego z jgzyka angierskiego ijpzyka porskiego Iubjqzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata _ ,ryrioguny pozioni poastalworuy iuU poJriur"orr,y ,
tozszetzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,sta14 maturf":
' Podstarvq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzarosci z igzyka angierskiego iigzyka porskiego rubjqzyka rosyjskicgo do wyboru przez kandydata.
. Rekrutacja isposob przeliczania punkr6w zgodna z $2, s3, $4, rsg cz€Sci 0g6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, ktdrzy zdali Maturq Migdzynarodowq (lB):
' PodstawE kwalifikacji jesr rvynik egzaminu maturarnego z jpzyka potskiego i igzyka angierskiego -

wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzjlosci uryskan",a g"r"ni"4,
' Podstaw4 kwarifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosii z jp)yka porskiego rub igzyka rosyjskiego i

l9zyka angielskiego.
r w przypadku braku oceny/wyniku z igzyka porskiego tub iEzyka rosyjskiego na (wiadectwre

. 

dojrzaloSci lub na Swiadectwie ukohczenia szkol egzaminu ustnego z

i lub na Swiadectwie
ielskiego.
chwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd

Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologla rosyjska zjqzykiem angielskim (dla kandydat6w rozpoczynajqcych naukFjQzyka
rosyjskiego od podstaw)

studia pierwszego stopnia
stacJonarne
20

Przedmioty brane pod uwage w postqpowaniu kwalifikacyjnym:

o igzyk polski, jEzyk angielski - wymagany poziom podstaNowy lub rozszerzony lub podsrawowy i
r0zszefzony .

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturQ":
. Podstaw{ ku'alilikacii jest w}.nik.egzaminu n.raturalnego.jqzyka polskiego i jqzyka angiclskicgo _

wytnagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

-. .- 
- 
Rekrutacja i sposdb przeliczania-punktdw zgodna z $2, $3, -s4, $7 czgSci ogolncj Uchwoly Scnatu.Kandydaci, ktdrzy zdlli ,,now4 m turf" w latach 200t,2005.20di:. Podstaw4 krvalifikacji jest wynik,egzaminu maluralnego zjgzyka polskicgo i jqzyka angielskiego _
wymagany poztom podstawowy lub podstawowy i rozsz.erzt>ny

25



. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, :\4, $g czg$ci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali,,starQ maturt":

o Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci ziqzyka potskiego iiqzyka angierskiego.. Rekrutacja i sposob przeliczania punklorv zgodna z 92, 93, ss4, 5e czEscio96tne.j Uchri,aly Seiaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzyrarodow4 (IB):

' Podstaw4 kwalifikacji jest^wynik egzaminu maturarncgo z.igzyka porskiego iiqzyka angicrskicgo -
rvymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (llL).

' Rckrutacja i sposrib przcriczania punktdw zgodna z $2, \J. s4, st0 czgici ogdlncj Uchwarv Scnatu
Kandydaci posiadajqcy Srviadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:

' Podsraw4 kwaliiik.cjijest wynik egzaminu dojrzarosci zjpzyka porskiego iigzyka angierskicgo
' w przypadku braku oceny/wyniku z jqzyka polskiego na Swiadectwie <.lojizaiosci l,ib na siiadecn"ie

ukoiczenia szkoly Sredniej kandydar przystqpuje do egzaninu ustnego zjqzyka polskiego.. w przyPadku braku oceny/rvyniku z. na swiadectwie clojrzalo(ci lub na drviadefirvre
ukoriczenia szkoly Sredniej kandydat minu ustnego zjgzyka angielskiego.

Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w , g t r czqsci ogjrnej uctrriaty scriatu

Kierunek : Filologia
Specjalnosd : filologia francuska
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi{iw : stacjonarne
Limit :20

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

c jgzyk francuski - wynlagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy r rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturt":
' PodstawE kwalifikacji .iest \rlnik egzaminu maturarncgo z iqzyka francuskiego - rv--v-rnagany poziom

podstawowy lub rozszerzony,
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, S6, $7 czQSci ogolnej Uchwafy Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg" w latach 2006,2005,2002:
' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka francuskiego - wymagany poziom

podstawowy lub podstarvorvy i rozszerzony.
Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, Sj, $6, gE czQsci ('96lnej Uchwaly Scnaru.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,srarQ maturf":
. Podstaw4 kwalifikacjijcst wynik egzaminu dojrzalo6ci zjgryka francuskiego.

' Rekrutacja i spos6b przcriczania punktdw zgodna z $2, s3, s6, g9 czEsci o96rnej uchrvaly senatu
Kand.vdaci, kt6rzy alali Maturq Migdzynarodow4 (tB);

' Podsrawq kwalifikacji jcst wynik,€gzaminu maturarnego z jgzyka riancuskrego - rvyrnagany poziom
ni2szy (SL) lub pozionr w-yzszy (HL).

' Rckrutacja i sposob przericzania punkt6w zgodna z 92, $3, rs6, $ I0 czgici 096rnej uchwary senatu.
Kandydaci posiadaj4cy 5*iadectwo dojrzalo(ci uzyskane za granrc4:

. Podstaw4 krvalifikacji.jesr rv-vnik egzanrinu dojrzalo$ci zjq;ryki francuskiego. Rekrutacia i spos6b przeliczania punktow zgodna z ii2, $3, $6, $ I I czgici ogolncj Uchrvaly Senaru

Filologia
filologia francuska (dla kandydatdw rozpoczynaj4cych naukq jgzyka liancuskrego od podstaw)
studra prerwszcgo slopnia
stacjonarnc
l5

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' iezyk polski. jqzyk obcy (inny ni2.jqzyk francuski) - rvymagany pozrom podstawowv lub rozszcrzonv
lub podstilwowy i rozszerzory.

Kicrunck
Spccjalnoid
Rodzaj sludidrv
Forma studi6w
Limit

36



Kandydaci, ktbrzy zd,ali,,now4 maturt":
' Podstawq kwarifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jgzyka porskiego rub igzyka obcego lrnnegoniz francuski). - wymagany poziorn podstawowy lub ro-zszeirony.

Kandydaci, ka'rzy z.Jali,,nowq maturQ" w latachlOOO. ZOOS,-ZOOi:

' Podstaw4 kwarifikacji jest wynik egzaminu marurarn ego z iEzyka porskiego rub iqzyka obcego lrnnegoniZ francuski). - rymagany poziom podstaw.owy tub po'astarvorvl, i rozszeizony. 
"' -

Kandydaci, kt6rzy zdali,,slarQ maaurt',:

' Podstawq kwarifikacjijest wynik egzanrinu dojrzaroici z igzyka porskiego rub igzyka obcego (rnnego
ni2 francuski).

. '. Rekrutacja isposdb przericzania punkt6w zgodna z g2, $3, s4, g5, g9 czgsci ogdlnej uchrvaly Senaru.Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mipdzynarodow{ (lB):r PodstawE kwarifikacji jest rvynik egzam inu rnaturarnego z igzyka porskiego lub -igzyka obcego (innego
niZ francuski). - wynragany poziorn ni2szy (SL) lub poiiom wyzszy 1HL).. zeliczarria pun-krow zgodna z g2, $j, $4, $5. g l0 czq6ci ogdlnej Uchwaly Scnaru.Kandyd ectwo dojrzalosci uryrt 

"o. 
ru gi"ni"4,. jesl wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka polskiego tub jqzyka obcego (innego

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, g3, 54, g5, gl I czpsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia polska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :90

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o .19zyk polski - wymagany poziorn podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturQ":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego _ wymagany poziompodstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturq,; w r"tr.t iooo, zooi,"zdoz, 

.lqzyka polskiego _ wymagany poziom

Kandyd 
na z 92, 93, 96. gt czESci ogolnej Uchwaly Senatu.

alodci z jgzyka polskiego.
z 92, gJ, 96, g9 czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.

:

ralnego z jgzyka polskiego _ wymagany poziom nizszy

z \2,93, s\6. gt0 cz96ci ogolne, Uchwaly Ser)atu.
ne za granic4:
aloici z jgzyka polskiego.

egzamrnu ustnego zjqzyka polskicgo. 
a egzamrn'e maturalnvm kandydat prrystQpuic do

r Rekrutacja i sposob przeliczania punkrow zgodna z {2, $j, g6, gl I czQ.ci oq6lnej Uchwaly Scnaru.

Kierunck
llodzaj studi6w
Forms studi6rv
Limil

Filologia polska
stud ia pierwszego stopnia
niestacjonarne
bcz limitu

27



Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o yEzyk polski- rvyrnagany poziom podstaworvy lub rozszerzony lub podstaworvy i rozszerzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowQ maturt,':
o Podstarv4 kwalifikacji jcst rvynik egzaminu nraturarnego z igzyka porskiego - wymagany pozrom

podstawowy lub rozszerzony.

Kand)daci, kt6rzy zdall,,now{ maturQ" w latach 20( 6,2005.2002:
' Podstawq krvalifikacji jest *ynik egzanrinu Inarurarnego z iqzyka porskiego - wvmasany poziom

podsta\ro\ty lub podstnrvorry i rozszerzony.
. Rekrutacja i sposob przcliczania punktorv zgodna z 5\2. $j, S6. {g czq(ci oeotnej Uchwalv Scnahr

Ka ndydaci, kl6rzy ulali,,starq maturt":
. Podstawq krvalifikacjijest wynik cgzaminu dojrzaloSci zjQzyka polskiego. Rekrutacja i sposob przeliczania punktdrv zgodna z \\2, $3, N6, g9 czqSci ogrilnej Uchla[r Scnatu.

Kandvdaci, ktfrzy zdali Maturt Migdzynarodowq (lB):
' Podsra\a'E kwalifikacjijcst w]. nik egzaminu marurarnego ziEzyka porskicgo - \!)magany poziom nrzszy(SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacja ispos6b przeliczanra punkt6w zgodna z 52, S3, S6, \10 czgdci ogdlncj Uchwaly Senatu

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo clojrzaloSci uzyskane za granicq.
o Podstarvq kwaiifikacjijesr rvynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyki polskiego.r W przypadku niezdawania jpzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystqpuje do

egzamtnu ustnego z.lgzyka polskiego.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, s\3, $6, $l t czQsci ogolnej Uchwaly Scnatu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

Kicrunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studiriw
Limit

Filologia polska
studia drugiego stopnia
stacJonarne

30

: Filologia polska
: studia drugicgo sk)pnia
: niestac;onarnc
; bez limitu

ocena na dvplomie ukoiczenia studiow picrrvszego stopnia kierunku: tirorogia porska, firorogia porska
sp wredza o kulturze, informacja naukowa i bibriotckoznawstwo, kierunkdw neori ro rogicziycir oraz
historii, socjologii. fi lozofii
Srednia ary,lmetyczna ocen ze studi6w.
rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodne z $ I 5 czgSci ogolnej Uchrvaly Senaru.

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

ocena na dyplomic ukoirczenia studiow picrwszego stopnia kierunku firorogia porska, r'irororia porska
sp rviedza o kulturze. informacja naukorva i bibliotekoznarvstrvo, kierunkirv ncofilologicz-nvci oraz
Iristorii. socjologii. filozolii
Srednla lntnrclyczua occn ze studi(iw.
rcknrtacja i$posob przeliczania punkrow zgodne z \sl5 czQsci ogdlnej Uchrvaly Scnalu.

fi:.u,n.k.. . : Informacja naukowa i bibriotckoznarv strr o (rekrutrcjs znwieszotr(,)
Rodzaj studi6w : studia pierwszcgo stopnia
Forma studi6w : slacionarne
Kicrunck : Informacja naukorva i bibliotckoznaw stw o (rekrulotja zawieszono)
Rodzaj studi6w : srrrdia prcrnszego sr,rpnia
Forma studi6w : niestacjonarne

I8



Wydzial Historyczno - Socjologiczny

Kierune k : Historia
Rodzaj studi6w : stLrdia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :75

Przedmioty brane pod uwagQ w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

. 
,l,:l:li-, I 

*'*za o spoleczefrsrwie, - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstaworvy
I tozszefzony.

Kandydlrci, ktdrzy zdali ,,now4 nlatur€":

nego przedmioru do rvyboru spoSrdd

. poztom podsta\yowy lub rozszerzony.

Kandvd , $7 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.

' Podstaw. kwarifikacji jest wynik egzaminu 
.maturarnego z jednego przedmioru do *yboru sposr6d

nasrgpuiqcych: historia rub wiedza o sporeczeistwie - wlrnaginv poziom podstawowy trt poortJ*o*y
irozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturq":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu. dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposrddnastgpujqcych: historia lub wiedza o spoleczeistwje..

_, o_ 
. 
Rekrutacja isposob przeliczania punkr6w zgodna z g2, g3, 55, S6, g9 cz.Sci ogolnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Miqdzynarodowf (lB):

' Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturarnego zjerJnego przedmiotu do wyboru: historia rubwiedza o.spoleczeristwie - wymagany poziom nizszy (5L) lub pozlorl wyzszy 1uf_;.

::Y:ji:r,"_:^rf::b.I1l.'"rjit". p"".k,gw zgodna z 92, g3, $s, $6, g l0 czssci ogotnej uchwary Senatu.Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci ury.t 
"n",u 

grnni"4i
' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu. dojrzaloi.i ,j"on.go przedmiotu do wyboru sposrddnastQpuj4cych: historia lub wiedza o sDoleczeistwie.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkrdw zgodna z g2. $3, $5, g6, s l l czesci og6rnej Uchwaty Senatu.

Kierunek : Historia
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Form, studi6w : niestacionarne
Lirnit :75

PrzyjQcie na podstawie zlozenia wyrnaganych dokument6w do wyczerpania linritu mieisc.

Kierunek
^1il-"1" 

( nah6r zawieszony do roku akarlemickiego 2010/2011)
Rodzaj studi6w : studia dru€iiege sropnra
Forma studi6w : stacjonarne

Kierunek : Historia ( nabrir zawieszony do roku
Rodznj studi6w : sludia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacionarne

Kierunek : Socjologia
Rodzaj studidw : studia pierwszego slopnia

akademickiogo 20 t0 /201 t)



Forma studi6w : stacjonarne
Limit | 75

Przedmioty brane pod uwage w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

' jgzyk polski, .jqzyk obcy' historia, rviedza o spolcczeristwie - wyrnagany poziorn podsra*orvy run
rozs/erzon) htb podstatvorrv i rozszr,rzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturt":
. PodsrawE kwalifikacji jest wynik egzaminu nraturalneqo

jednego przedrnioru do rrlboru: hisloria lub r!icdzi o
tozszerzony.

. Rekrutac-ia i spos6b przeliczania punktow zgodna z $2. $3, \s,1, $5, N7 czQSci ogolncj Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali,,norvq maturp" w latach 2( 06,2005,)002:

' Podsraw4 kwarifikacji jest rilnik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego, jgzyka obcego oraz z
Jednego przedn)iotu do rvyboru: historia Iub wiedza o spoleczenslwre - wymaganv poziom podstarvowy
lub podstawowy i rozszerzony.

' Rekrutacja i sposob przericzania punkt6w zgodna z $2. $r, ${. sr5, $E czgsci oeornej Uchrvaly Senaru
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 ma tu re":

' Podstaw4 kwarifikacji jesr wynik eszaminu dojrzalo$ci z igzyka porskiego, iqzv-ka obcego oraz z
Jednego przedntiotu do wyboru: historia Iub wiedza o spoleczeistwie.

Kandydaci, kadrzy zd^li Maturt Mitdzynarodowq (IB):
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik cgzaminu marurarnego z jgzyka potskiego, .iEzyka obcego oraz

historii - wymagany poziom niZszy (SL) lub pozrom wyZszy (HL).o w prrypadku niezdawania hisrorii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje cgzamin ustny z historr
' Rekrutacja ispos6b przericzania punkrdw zgodna z 92, s3, s1, g5, gr0 czgsci Jgdrnej Uchrvary Senatu.

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za gianic4:
' PodstawE kwarifikacji jest wynik egzaminu dojrzarolci z lEzyka porskiego. jgzyka obccgo oraz z

Jednego przednliotu do rvyboru sposrod nastgpui4cych: historia lub ,vieclza o ipoieczeristwie. "
' Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, g3, $a. {5. \ | r czQsci ocdlnej t,chwaly senaru

Kierunek : Socjologia
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w ; niestacjonarne
Limit : E0

PrzyjEcic na podstawie zlozenia wymaganych dokumentdw do wyczerpania lirnitu miejsc.

Kierunek : Socjologia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :50

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagq;
. ocena na dyplomie ukonczcnia studiow pierwszego stopnra,
. Srednia arytmelyczna ocen ze studidw,
. rekrutacja i sposob przeliczania punkrdw zgodne z S t5 czQ5ci ogdlnc,i Uchwaly Senaru.

z 1gzyka polskicgo, .jqzyka obcceo oraz z
spolcczeistrvic poziom podstarvo\ry ruo

Kierunck
Rodzrj studi6w
Forma stud i6w
Limit

Socjologia
studia druqieso stopnia
nreslaclon rnc
80

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagq:
. ocena na dyplorttie ukoiczenia studj6w picrwszcgo stopnia,
r srednia arytntetyczna occn ze studiow.

:10



. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6rv zgodne z $ l5 cz96ci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Stosunkimigdzynarodowe
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
FormB studi6w : stacjonarne
Limit :50

Przedmioty brane pod uwagQ w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' historia' wiedza o sporeczeistwie, geografia - wymagany poziom podstawowy rub rozszerzony ruopodstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturg":. PodstawE kwalifikacji j.::-y]l'f 
:ez:min:r 

maturalnego zJedncgo przedmiotu do \yyboru sposrodnastgpuj4cych; historia, rviedza o spoleczerlstwie tub giogratia - *"yrog"ny po"o,n poiriu*o*y ,,,orozszetzony .

. Rekrutacja isposob przeliczania 
-punktd 

w zgodna z 52, $3, 55, $6, $7 czg.ci 096lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturp" w tatach 2OOO, ZO"O!,'idOi:. Podstawq kwalifikacji j":i^y]l'l eCz,amin: maturatnego z jednego przedmioru do wyboru sposrddnastqpui4cych: historia, wiedza o spoteczeistwie tru giog.ufio _ n"'y,n.o*" ;;;;; ;;iri"""*, ,ropodstawowy i tozszerzony.

' Rekrutacja i sposob przericzania punkt.w zgodna z $2, $3, $5, g6, gg czpsci ogdrnej Uchwaty Senatu.Kandydaci, kafrzy zdali,,starq matur?,:
' Podstaw4 kwarifikacji jest wynik egzaminu dojrzarosci z jednego przedmiotu do wyboru sposrodnastppujecych: historia, wiedza o spoleczeistwie; lub geografia.

a z S2, 93, 95, $6, g9 cz93ci ogolnej Uchwaty Senatu.
);

alnego z jednego :hrstoria
pozrom nrzszy (SL L).
$2, $j, 95, $6, $10 Senaru.
za granic4;

rzaloici z.iednego przedmiotu do wyboru sposrod

r Rekruracja i sposdb przericzania prnrto* .eoonu lfzlll:Ti:$., g | | czq.ci ogdrnej Uchwary Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6lv
Limit

Stosunki mipdzynarodowe
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
/t

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studidw

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma saudidw
Limil

PrzyjQcie na podstawie zloZenia wymaganych dokument6w do wyczerpania limiru mieisc.

S.tosunki migdzyna rodowe (nab6r zarvieszony do roku akall. 2010/201 l)srudia drugiego slopn ja

stacjonarne

Stosunki migdzynarorlowe
studia drugiego stopnia

: nrestacjonarne
: /5

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukorlczcnia studidrv picrwszego stopnia.. Srednia arytmetyczna occn ze studidw.

:ll



rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z g l5 czESci o96lnej Uchwaly Senatu,





Wydzial Fizyki

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. fizlka I astronomia, matematyka, chcmia, biologia, infbrrnatyka, igzyk obcy _ rvl,maganv poziom
podstarvouy lub rozszerzony lub podstawowv i roz,szerzony.

Kandydaci, kl'rzy zdali,,nowq maturt":
. Podstawq kwalilikacji jcst wynik egzaminu maturalnego z lizyki i astronomii lub Inatematvki

chemii lub biologii tub informatyki lub jEzyka obcego - rqrnagany poziom podstluoivy

Kierunek
Rodzaj studidw
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studidw
Forma saudi6w
Limil

Fizyka
studia pierwszego stopnia
stacJonarne
5U

Fizyka
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
50

fizyki iastronomii lub
- rvyrnagany poztom

matematyl(r
poostawowy

Uchwaly Senatu.

tozszetzony.
. Rekrutacjn i sposob przeliczania punkt6rv zgodna z 52, Sj, $5,

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nolv4 maturg" rv latach 2006, 2005,2002:
. Podstawq krvalifikacji jest wynik egzaminu m turalnego z

chemii lub biologii lub inforrnatyki Iub jgzyka obcego

$6. $7 czeSci ogolnej Uchwrll Scnaru.

ruD

IIID

lub
lub

poosrawowy I t ozszetzotry.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, S3, 95, g6, g8 czE6ci o96lnej

Kandydaci, k/.frzy zd^li,,sta14 mature,':

' PodstawQ kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzatoSci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki
lub chemii lub biologii lub informatyki tubjqzyka obcego.

' Rekrutacja i sposob przeliczania punkr6w zgodna z $2, s3, $5, 96, g9 czQsci o96lnej Uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf Miedzynarodowq (lB):

' Podstawq kwaliflkacji -jest wynik egzaminu maturalnego z ltzyki lub matematyki lub chemii tub
biologii lub informatyki lub iEzyka obcego - wvmagany poziom nizszy (sL) lub poziom wyzszy (H-,.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, $3, $5, s6, g r0 czqsci og6lnej Uchwaly Senatu
Kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z fizyki lub maremaryki lub chemii lub biologii
lub informatyki lub jgzyka obcego.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z $2. s3, $5, {6, gl I czqsci 096lnej uchwaly senaru.

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. fizyka i astronornia. malematyka. chernia. biologia, informatyka, .iqzyk obcy wyrnagany poziom
podstawouy lub rozszerzony iub podstawo\r) i rozszerzony

Kandydaci, kldrzy zdtli,,now4 matu rt":
' Podslawq k\valilikacji -icst wynik egzaminu mirlurainego z lizyki i ilstronomii lub ntatcolatr,ikj

chemii lub biologii lub inlbrmatlki lub jEzyka obcego - wynragany poziom podstawowy
rozszelzonv.

. Rekrutacja i sposrib przeliczania punktdw zgodna z 92, g3. .\5. 96, g7 czqsci ogolnej Uchrvaly Scnaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,no$Q maturf" w latach 2006,2005,2002:

' I)odslaw4 kwalilikacji jcst rv;-nik cgzaminu maturalncro z lizyki i astronomri lub matentatyki lub
chenlii lub biologii lub inl'ormaryki lub .jgzyka obcego - rvynragrny pozionr podsrar\owv l1b
podslawowy I rozszcrzony.

. Rekrutacja r spostlb przcliczania punkl(tw zsodna z s2, sj, s5. i6, $8 czgici 096lncj tJchwaly scnrru

lub
Iub

i3



Kandydaci, ktfrzy ulali,,starQ maturg":
r PodstawQ kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaioSci z fizyki lub fizyki i astronomii lub natemaryxi

Iub chemii Iub biologii lub informatyki lub jEzyka obcego.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z s2, $3, s5, s6, g9 czEsci og6rnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf Miqdzynarortow4 (lB):

' lg9stawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z fizyki Iub marematvki lub chemii lub
biologii lub informafyki lubiEzyka obcego - wymagany poziom nizszy (sL) lub poziom wyzszy (HL).

' Rekru(acja i sposdb przeliczania punktorv zgodna z $2, g3, $5, i\6, $ l0 czqdci ogolnej uchwaly senatu
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:r Podstawq kwalifikacjijest rvynik egzaminu dojrzalo6ci z fizyki lub matcmaryki lub chemii lub biologii

lub informatyki lub jqzyka obcego.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z $2, 93, $5, g6, g t t czgsci ogornej Uchwary Senatu.

Kierunek : Fizyka
Specjalnosd : technikikomputerorve
Rodz8j studi6w : studia pierwszego sropnia
Forma studidw : stacjonarne
Limir : 50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym;

. flzyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka, igzyk obcy wymagany pozrom
podstawowy lub rozszerzony lub podstawowy i rozszerzony.

Kandydaci, kadrzy zdali,,now4 matur€":

' Podst_awq kwaliflkacji jest wynik egzaminu maturarnego z ftzyki i astronomii lub matematyki
chemii lub biologii lub informatyki tub jqzyka obcego - wymagany pozrom podsrawowy
rozszerzony.

r Rekrutacj a i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z s2, g3, 
$ 5, $6, g7 czpsc i og6|nej uchwaly senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturg" w tatach 2006,2005,2002:

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z ltzyki i astronomii lub matematyki lub
chemii lub biologii lub informatyki lub igzyka obcego - wymagany poziom podstawoiry lub
podstawowy i rozszerzony

o Rekrutacja ispos6b przericzania punkt6w zgodna z g2, $3, $5, $6, g8 czpSci o96rnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt 6rzy zdali,,stare maturf ":o PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki

lub chemii lub biologii tub informatyki lub jgzyka obcego.. Rekrutacia ispos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, $3, $5, 96, $9 czesci ogolnej Uchwaty Senatu,
Kandydaci, kt'rzy zdlli Maturt Mitdzynarodow4 (lB):

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturaln ego z ltzyki lub matemaryki lub chemii lub
biologii lub informaryki lub jgzyka obcego - wymagany poziom niiszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

' Rekrutacja i sposdb przeliczan ia punkt6w zgodna z 92, $3. 95, s6, g l 0 czesc i ogo Inej Uch waty Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskrne za granicq:

' Podstaw4 kwalifikacji jest rvynik cgzaminu dojrzalo$ci z fizyki lub matematyki lub chemii lub biologii
lub inforrnatyki lub.jEzyka obcego.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkr6w zgodna z $2, S3, 55, 56, g I I czQ5ci o96lnej Uchwaty Scnatu.

tuo
lub

Kierunek
Specjalno$d
Rodzaj sludidw
Forma studi6w
Limit

Fizyka
techniki komputerowe
studia pierrvszego stopnia
niestacjonarne
s0

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

J+



. fizyka i astronomia, matenatyka, chenria, biologia, informatyka, jgzyk obcy - ulmagany poziorn
podstawo\ry lub rozszerzony Iub podstalvo\vy i rozszcrzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturf ":
' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu maturalncgo z. fizyki i astronornii lub materratyki

chemri lub biologii lub informat)ki lub jgzyka obcego - wymagany poziom podstawow.v
tozszerT,ony.

. Rckrulacja ispos6b przcliczania punktow zgodna z :\2. s\3. S5. :\6, $7 cztsci o,qolncj Uchrvcl)- Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now{ mrturt" w lalach 2006,2005,2002:

. Podstawq klalitikacji jest uynik egzaninu maturalnego z fizyki i asrronomii lub n)arematyki
chemii lub biologii lub informatyki Iub jEzyka obcego - wymagnny poziom podstawowy
poosrawo\ry l I ozszetzony.

. Rekrutacja i sposrib przeliczania punkt6w zgodna z N2, $3, $5, 96, g8 czqsci o96lnej Uchwah Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maiurp":

' Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci z fizyki lub fizyki i astronomii lLrb matcmatyxi
lub chemii lub biologii lub infornratyki lubjgzyka obcego.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z s2. $3, $5, g6. l9 czqsci ogdlnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, ka6rzy zdali &laturf MiedzynarodowQ (lB):

. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki lub chcmii lLrb
biologii lub informatyki lubiqzyka obcego - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom rvvzszy (HL).

. Rekrutacja ispos6b przcliczania punktdw zgodna z s2, $3, $5, 96. gl0 czesci ogdlnej Uchwaly senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:

' Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z fizyki lub matemaryki lub chernii Iub biologii
Iub informatyki lub jgzyka obcego.

o Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z s2, 93, $5, g6, Ql I czgsci ogolncj Uchwaly Senatu.

Iub
lub

tu0
lub

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Fornla studi6w
Limit

Fizyka
studia drugiego stopnia
stacjonarne
5U

Fizyka
studia drugiego stopnia
liestacjonarne

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia z fizyki,
o Srednia arytmetyczna occn ze studiow,
. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $ l5 czEsci 096lnej Uchwa+y Senatu.

W postepowaniu kwalifikacyjnym bqdq brane pod uwagq:

. occna na dyplomic ukorlczenia studitiw pierwszego stopnia z fizyki.

. srcdnia arvtmetlczna ocen ze studiow,

. rckrutac.ja i sposob przeliczania punktow zgodne z 5\ l-5 czQSci ogdlnej tJchwaly Scnatu.
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Wydzial Matematyki i Informatyki

Kierunck : Matematyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma sludidw : stacjonarne
Limit : l4czny limit - 160

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

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

Kandydaci, kt'rzy zdali,,nowQ maturf ":
' Podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z matematyki - wymagany pozrom

podstaworly lub rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, s\3. $6, $7 czesci 096lnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci, ktbrzy zdali,,nowe mature" w tatach 2006,2005,2002:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matemaryki _ wTmagany poziom

podstawowy lub podstawowy i rozszetzony.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkl6w zgodna z S2, $j, $6, g8 czqSci ogotne.i Uchwaly Senaru.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturt":
. PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci z matematyki.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, g9 czgSci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, ka6rzy zdzli Maturt Mifdzynarodow4 (lB):
r PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom nizszy (sL)

lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadechvo dojrzalofci uzyskane za granic4;
r Podstawq kwalifikacjijest wynik egzarninu dojrzalo$ci z matematyki.
o Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, $l l czqsci ogornej Uchwaly senatu.

Kierunek : Matematyka
Specjalnosd : matematyka finansowa
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

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

Kandydaci, kt6rzy a)ali,,noryg mature',:

' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z nlaremaryxr - wymagany poziom
podstaworvy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $6, $7 czqSci ogdlnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturQ" w latach 2006,2005,2002:

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z marelnaryxr _ w;,magany poziom
podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

Kondydaci, kt6rzy zdati,,starq matu re,':
o Podstawq kwalifikacjijest rrynik egzaminu dojrzalosci z marematyki.
. Rekrutac-ia i sposdb przeliczania punkt6rv zgodna z $2, $j, 

"s6, 
$9 czqSci o96lncj Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
r Podstarvq krvalifikacj i .icst rvynik egzanrinu Inaturarnego z matenratlki - rvyrnagany poziom ni2szy (st-)

lub poziom wyZszy (HL).
. Rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z s\2, S3. i6, til0 cze(cio96lnej Uchrvaly Senatu.

Kandydaci posiadaj{cy Swiadcctwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z matcmaryrr.
r Rekrulacja isposob przcriczania punkt6w zgodna z $2, s3, $6, gJr czqsci o96rnej tJchwary senaru.
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W postgpowaniu kwalifikacyjnym bqd4 brane pod uwagg:

. ocena na dyplornie ukoilczcnia studiow pierwszego stopnia z matematyki,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6rv,

. rekrutacj a i sposob przcliczan ia pun kt6w zgodne z S I 5 czeic i cl96lnej Uch rl a ly Senatlt.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunck
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limil

lllatcmatyka
studia drugiego stopnia
stacjonarne
40

Informatyka
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
80

Informatyka
studia pier\vszego slopnia
lrtcstacJoniirne
bcz linlitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

. rnaternatyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka wymagany poziom podstaworvy r'o
rozszerzony lub podstauorvy i rozszcrzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowa maturQ":
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd

nast9puj4cych: matematyka. fizyka i astronomia, informatyka - !rymagany poziom podstawowy lub
tozszetzony.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, 53, 55, 96, g7 czesci og6lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nolye maturt" w latach 2006,2005,2002:

. Podstawq kwalifikacji jesr wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do rvyboru spo3r6d
nastQpuiecych: matetnatyka, fizyka iastronomia, informatyka - wymagany poziom podstarvorvy ruo
poostawowy I tozszetzony

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkrow zgodna z 52, $3, |i5, s\6, $8 czQSci ogolncj Uchwaiy Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,sta re mature":

. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do w-vboru spo6r6d
nastQpuj{cych: |natenlatyka, fizyka, ltzyka i astronomia, informatyka.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, $6, $9 czESci ogolnej Uchwaly Senatu
Kandydaci, klfrzy ulali Maturt Miedzynarodowq (IB):

. PodstawE kwalifikacli .iest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do rvyboru spo6rdd
nastQpuj4cych: matematlka, lizyka, inlbrmatyka - wymagany pozionr nizszy (SL) Iub poziorr rvyzszy
(HL).

. Rckrutacja ispos6b przeliczania punkt6rv zgodna z S2. 53, {5. 56, sql0 czeici ogolnej lJchrralv Scnatu
Kandydaci posiadajQcy Swiadcctwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:

. PodstawE ktvalifikacji .iest trynik cgzarninu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do rrvboru spoSrdd
nastQpujqcych: matemaryka, fizyka, informatyka.

. Rckrutacja isposob przeliczania punktorv zgodna z {2, $3. {5. $6, $ll czEjci ogolne-j Uchrralv Scnatu.

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

. rnirtenratyka, llzvka i asrronornia, fizyka, infornratyka - rvymagany poziorn podstawowy lul)
r(),/szcrzony lrrb podsttuowr i rozszcrzony.

Kandydaci, ktdrzy zdtli ,,norv{ mitturf":
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' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo5rdd
nastQpujEcych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka - \r)-magany poziorn podstawowy rup
tozszerzo|y.

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, 95, s6, g7 czgsci o96lnel uchwaly senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturt', w Ifltach 2006, 2005,2002:

' PodstalvE kwalitikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedrniotu do rvyboru spo5rdd
nastQpujacych: matematyka, fizyka instronomia, informatyka - *v,n"gany poziorn poisrawowy lub
podstawowy i rozszerzony.

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z s2, $3, $5, g6, g8 czgsciogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq matu rf":

t PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzato5ci z jednego przedmiotu do ulboru spoSrod
nastgpuj{cych: matematyka, ftzyka, fizyka i astronomia, inlbrmaryxa.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z s2, s3, s5, g6. g9 czpsci 0g6lnej uchwaly senatu,

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf MitdzynarodowA (lB);
' Podstawe kwalifikacji jest w-vnik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo5r6d

nastQpui4cych: matematyka, fizyka, informatyka - wymagany poziorn ni2szy (SL) Iub poziorn rvyzszy
(HL).

r Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, s3, s5, g6, g l0 cz96ci og6rnej uchrvary senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloici z jednego przedrniotu do wyboru spodr6d
nastgpuJacych: matematyka, fi zyka, informatyka.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, 95, g6, g l l czgsci ogornej uchrvaly senaru.

Kierunek : Informafyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Linit : bez limitu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagq:

' ocena na dyplomie ukoiczenia studiow pierwszego stopnia kierunku informatyka Iub rnnego
pokrewnego kierunku z elementami informatyki,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

. rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodne z $15 czgsci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Informafyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : bez limitu

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bQde brane pod uwagq:

' ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w picrwszego stopnia kierunku informatyka lub inncgo
pokrewnego kierunku z elementami informattki.

. Srednia arytmetyczna occn ze studi6w.
o rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodnc z $ t 5 czgsci ogdlnej Uchwaly Scnatu.

Kierunek : Informag'ka i ekonometria
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : slacjonarne
Limit ;90

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka - wymagtny poziotn podstarvowy lub rozszerzony jub podsta\vowy i rozsz.erzony.

Knndydnci, kt6rzy zdali ,,nowQ rnaturg":
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. PodstawE kwalifikac.ii jest wynik egzaminu rnaturalnego z matematyki - wyrnaga y pozrom
podstawowy Iub rozszerzony.

. W przypadku niezdawania matenratyki na cgzaminie dojrzalo6ci podstarvq krvalitikacji jest ocena z
matematyki ze Swiadectwa ukonczenia szkoly $rcdniej (ocena koicorvoroczna)

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktorv zgodna z $2, \3. S6, 5\7 czgdci ogolnej Uchwaly Senatu
Kandydnci, kt6rzy zdali ,,nolrq maturt" w latach 2006,2005,2002:

. Podstawq kwalifikacji jcst wynik egzaminu maturalnego z uraiemar)ki - rvymagany pLrziorn
podstawo\!y lub podslarvowy i rozszerzony.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkr6rv zgodna z $2, $3. 56, 
"sE 

czqSci o96lncj Uch\yaly ScDatu
Krndl daci, kl6rzy uJali,,starQ maturf";

. Podstawil kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z maternaryki

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, .s6. s9 czq(ci ogdlncj Uchrvall Scnaru
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Mifd4,narodowq (lB):

. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu rnaturalnego z marema0,ki - wynrilgany poziom niZszy (SL)
lub poziom rvyzszy (HL).

. Rekrutacja isposdb przeliczania punkr6w zgodna z 92, $3, $6. $10 czq(ci ogcilnej Uchwaly Scnar..
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:

. PodstawE kwalifikacjiyest rvynik egzaminu dojrzaloSci z matemaryki.

. Rekruracja i sposdb przeliczania punkt6rv zgodna z $2, 53, 56, S I I czq6ci ogdlnej Uchwaly Senaru

Kierunek : Informatyka i ckonometria
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit i 60

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

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

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowg mflturg":
. PodstawE kwalifikacji jesr wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wyrnagany poziom

podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z 52, $3, 56, $7 czESci ogdlnej Uchwaly Senatu

Kandydaci, kidrzy zdali,,now4 maturg" w latach 2006,2005,2002:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matenlatyki - wymagany poziom

podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $f, 56, gE czqSci ogdlnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,star4 mature":
r PodstawA kwalifikacjijcst wynik egzaminu dojrzalosci z flatematyki.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z {i2, $3, S6, S9 cz9Sci ogolnej Uchwal-v Scnatu.

Kandldaci, kt6rzy zdali Maturg Mifdzlnarodorvq (lB):
. Podsraw4 kwalifikacji jest rvynik egzaminu rnaturalncgo z matcmatvki - wynlagany pozrorn nizszy (SL)

lub poziom rvy2szy (FIL).
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6rv zgodna z $2, $3, $6, $ l0 czqici ogolnej Uchrvaly Senatu

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectrvo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
. Podstawq kwalifikacjijest wy.'nik cgzarninu dojrzalo(ci z matematyki.
. Rckrutacia isposob przeliczania punktow zgodna z s\2. $3, $6, s\l I czQ(ci 096inej Ucl)waly Scnatu

Kicrunck : Edukacjr techniczno - informag,czna
Rodzaj studi6w : sludia pierwszego stopnia
Forma studi6rv ; slac.jonarnc
Limit :40

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o llz)ka i astronomia. fiz).ka, matemalyka. chemia, infornratyka - rvymagany poziom podstlwowv lub
rozs/c17on) lub pudslilwowy i rozszcrzony.
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Kandydaci, ktdrzy zdali ,,now{ maturQ":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub nratematyki Iub
chemii lub informatyki - wymagany poziorn podstawowy lub rozszerzony.

r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6rv zgodna z $2, li3, s5, g6, g7 czqrci og6lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nolryq malurQ" w latach 2006,2005,2002:

' Podstawq kwalifikacji jest wynik cgzaminu maturalnego z fizyki i astronomii lub matematyki lub
chemii lub informatyki - rvymagany poziom podstawowy lub podsraworvy i rozszerzony.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, 95, g6, g8 czqsci ogolnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci, ka6rzy zdali ,,star{ maaurt":
r Podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z fizyki lub fizyki i lub matenatyki

lub chem ii lub informatyki.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52,

Kandydaci, kl6rzy zdali Maturf MiQdzynarodow4 (lB):
53, $5, S6, S9 czgSci ogolnej Uchwaty Senatu.

. Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z fizyki tub matemaryki lub
informatyki - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z $2, 93, $5, g6, g t0 czg6ci ogolnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacji jesr wynik egzaminu dojrzalosci z fizyki lub marematyki lub chemii lub
informatyki.

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, s3, $5, g6, g t I czqdci 096lnej uchwaly senatu.

Kierunek : Edukacja techniczno - informatyczna
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : bez limitu

P.zedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka _ wyrnagany poziom podstawowy
rczszetzony lub podstawowy i rozszer zony.

Kandydaci, kt6rry zdali ,,nowq maturt":
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z frzyki i astronomii lub

chemii lub informatyki - uymagany poziom podstawowy lub rozszcrzony.
Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 95, g6, g7 czESci ogolnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci, kt6rry zdati,,nowe matrrt" w latach 2006,2005,2002;
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzalninu maturalnego z ttzyki i astronomii lub matematyki lub

chemii Iub informatyki - wymagany poziom podstawowy lub podsrawowy irozszerzony.
Rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3, $5, $6, gE czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ matur?":
. Podstawq kwalifikacjijest rynik egzaminu dojrzalo3ci z ttzyki lub ltzyki

lub chemii Iub infbrmatyki.
Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z -s2, s3, $5, g6, g9 cz93ci ogolncj Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Miedzynarodowq (lB):
' Podstaw4 krvalifikacji icst wynik egzaminu maturalnego z lizyki Iub matematyki lub chenrii lub

informatyki - r,rrymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wlzszy (HL).
Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, S5, g6, g l0 czgSci o96lnej Uchwaly Senatu.

Ksndydaci posisdtjqcy Swiadectwo dojrzalo$ci uzyskane za granicq:
. Po-dstawq kwalifikacji jest rvynik egzaminu dojrzalosci z fizyki lub m0rematyki lub chenii lub

informatyki.
. Rekruracja isposob przeliczania prrnkt6rv zgodna z rr2, $1, $5, $6, gll czesci oedlnej Uchwaly Scnaru.

Iub matematyki



Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika
studia pierwszego stopnia
stacJonarne

340

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski,jgzyk obcy rvymagany poziom podstawowy lub rozszerzony lub podstarvorv_v- r

tozszefzony.

Kandvdaci, kl6rzy zdali,,nowe mature":
. Podstaw4 kwalifikacji jest rvynik cgzaminu maturalnego z jqzyk polskiego. jgzyka obcego _ wymagany

poziom podstarvorvy lub rozszerzony.
. R€krutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, 54, 5\7 cz96ci ogolnel Uchwaly Senalu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturt" w latach 2006, 2005,2002:
. Podstawq kwalifikacj i j est rvyn ik egzam inu maturalnego z jgzyk polskiego, j Ezyka obcego _ wymagan)

poziom podstawowy lub podstawowy i rozszetzory.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z $2, 53. $4. $E czESci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star{ maturt":
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjqzyk po lsk iego, .iqzyka oLrcego.
o Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z $2, $3. 5+, ,s9 czqdci ogolnej Uchwa\ Senatu.

Kandydaci, ktitrzy zdali Mature Mitdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyk polskiego, jgzyka obcego - wymagany

poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, s\4 $ l0 cz€6ci ogolnej Uchwaly Senaru.

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicA:
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjqzyka polskiego.
. W przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje do

egzaminu ustnego z jqzyka polskiego.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z 52, 

"s3, 
$4 $ I I czgSci o96lnc,j Uchwaty Senatu.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw ; niestacjonarne (zaoczne iwieczorowe)
Limit ; bez limitu

Przedmioty brane pod uwagq w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. jEz.yk polski, jgzyk obcy - rvynragany poziom podstarvowy lub rozszerzoly lub podstarvcrrry i

rozszerzony.

Kandydaci, ktdrzy zd^li,,no$ q maturQ":
. Podsta$'4 kwaliflkacji .iest rvynrk cgzanrinu nratLrralrrcgo z .igzyka polskicgo, .iqzyka otrccg. -

\rymagany pozlom podstawow) lub rozszcrzony.
o Rekrutacia i sposob przelicznnia punktdw zgodna z 92, gj, .s4, $7 czesci 0g6llej Uchwaly Senatu.

Kandvdaci, ktbrzy l.dali,,ron4 maturf" w latach 2006,2005,2002:
o Podstarv.l kwalifikacji jcst rvynik egzaminu maturalrrego z jgzyka polskicgo. .j1.zyka obccgo -

wynitgany poziorD podstawowy lub podstawowy I rozszerzony
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdrv zgodna z r\2, \3, S4, 5\8 czg(ci oq6lncj Uchwalv Scnirlu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,st:trQ mal urf":
. PodslarvE kwalilikacji.jcst wynik cgzaminu dojrzalosci z.jqryka polskicgo. jqzyka obccgo
o Rekrutacia i sposob przeliczania punktdrv zgodna z $2, .s3, \4, s\9 czQscr ogolnc-i Uch$aly Scnaru.

Kandydaci. kt6rzy zdali Mfltrrrp Mifdzynarodow4 (lB):
. Podslalv4 krvalitikrcjijcst rvvnik cgzaminu maturalnego z.iqzyk polskicgo. jgzrk obccto - rv)nrrgany

poziom ni2szy (SL) lub poziorn wyzszy (HL).
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. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z 92. s3, s4 g 1 0 czqsci ogolnej uchwaty senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrznlosci uzyskane za grrnic4;

o PodstarvE krvalifi kacj i jest wynik egzaminu dojrzaloici zjqzyka polskiego.
. W przJpadku niezdawania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpujc oo

cgzaminu ustnego z jqzyka polskicgo.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2,93. .s4 $l t czEsciogolnej Uchrvaly Senatu.

Kierunck
Rodzaj studiow
Forma studi6w
Limit

Pedagogika
studia drugiego stopnia I Sciezka ksztalcenia (2- letnic)
stacjonarne
t<

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

o irednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia,
o rv przypadku gdy 6redniajest r6rvna lub wlzsza 4,0 - prz\jQcie na podstawie zlozonych dokument6w,
r przy Sredniej ocen niZszej niz,l,0 - rozmowa kwatifikacyjna

Spos6b przeliczania punkt6w

Punktacja za rozmorvg krvalifikacyjn4: 5,0-100 pkt; 4,5-E5 pkt;4,0-70 pkr; 3.5_55 pkt; j,0-.10 pkr: 2,0_0
DKt.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia I Sciezka ksztalcenia (2- letnie)
Forma studi6w : niestacionarne

: bez limitu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagq:

r Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia.

' w przypadku gdy Sredniajest rowna lub wy2sza 4,0 - przyiQcie na podstawie zlozonych dokument6w.
. Przy Sredniej ocen nizszej ni2 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna.

Spos6b ptzeliczania punkt6w

Punktacja za rozmowq kwalifikacyjn4: 5,0-100 pkt:4,5-85 pkt; 4,0_70 pkt; 3,5_55 pkt; 3.0-40 pkr; 2,0_0
Dkt.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia II Sciezka ksztalcenia (i- lcrnie) bcz prz-vgotowania pedagogicznego
Forma studidly : stacjonarne
Limit :25

W postepowaniu kwalifikacyjnym bqdE brane pod uwagg:
o Srcdnia ocen ze studi6w pienvszcgo stopnra.

' w przypadku gdy Sredniajest riirvna lub wyzsza 4.0 - przyjqcie na podstawic zfo2onych dokumentow
r Prry Sredniej ocen nizszcj ni2,1.0 - rozmowa k$alifikacyjna.

Spos6b przeliczania punkt6w

. Punktacja za rozn]olvQ kwalifikacyjnq: .5,0- t00 pkt; 4,5-85 pkri ,1.0_70 pkl; 3,5_5-5 pkti 3.0_40 pkt; 2.0_0
pkt.



W postepowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

o (rednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia,
. rv przypadku gdy (redniajcst r6wna lub wyzsza 4,0 - przyjEcie na podstawie zlozonych dokumcntow,
r przy iredniej ocen niZszej niz 4,0 - rozmowa krvalifikacyjna.

Spos6b przeliczania punkt6w

. PunkracJa za rozmowQ kwalifikacyjn4; 5.0-100 pkt; ,1,5-85 pkt; 4,0-70 pkt;3.5-55 pkr; 3,0-10 pkr; 2,0-0
pkt.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6lv
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Pedagogika
studia drugiego stopnia II Scie2ka ksztalcenia (3- letnie) bez przygotorvania pcdagogicznego
ntestacJonarne

bez limitu

Pedagogika
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne (dla Polakow z Bialorusi)
50

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagq:

r praca pisemna 40 pkt.
. rozmowa kwalilikacyjna 30 pkt.
. ,,zero" punkt6w uzyskanych za pracp pisemn4 dyskwalifikuje kandydata.
. Aby mozna bylo uznaC, i2 kandydat zdal egzamin wstQpny z \vynikiem pozytywnym przylmuje si9 jako

konieczne minimum uzyskanie 30 punkt6w na 70 mozliwych.

Kierunek : Praca socjalna
Rodzaj studi6w : studia picrwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :70

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski. jgzyk obcy wymagany poziom podstaworvy lub rozszerzony lub podstawowy i

tozszetzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 malurf":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego, .jqzyka obccgo

wymagany poziom podstaworvy lub rozszcrzony.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z {2. .s3. .s4. $7 czqrlci ogolnc'j Uchu,a.lv Scnaru.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 nrnlurQ" w latach 2006,2005,2002:
. PodstawE krvalilikacji -jest rvynik eqzaminu nraturainego z jqzyka polskicgo, .jgzvka obccgo

wvmagany poziom podstalvowy lub podstawowy I rozszerzony.
. Rckrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, \3, \4. rs8 cz€Scios6ln!.i Uchualy Scnatu

Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ nrature":
. Podstaw4 kwalifikac-iijest rvynik egzaminu dojrzaloSci zigzyka polskicgo,iqzyka obccrro.
r Rekrutacia i sposirb przcliczania punktdrv zgodna z S2, Sl, 

"s4, "s9 
czQ(ci o96lnc'j Uchualy Scnatu.

Kandldaci, ktdrzy zdali iUaturQ Nl itdzy n a rodorvq (lB):
. Podstawq kwalilikacji jest wynik egzaminu ntaturalncgo z lqzyka polskicgo, -;pz;ka obccro -

wyma,qany poziom nizszy (SL) lrrb poziorn wyzszy (l IL).
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z .s2, i3, $1 -s l0 czQSci ogiilncj (Jchrvrly Senaru

Kandydaci posirdajqcy 3wiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. Podstaw4 krvalilikacji-iest wynrk cgzaminu do-irzalo6ci z.jEzyka polskicgo
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. W przypadku niezdawania jqzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystgpLrje do
egzaminu ustnego z jqzyka polskiego.

Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, 93, g4 g I I czpdci o96lne.j Uchrvaly Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studidw
Limit

Praca socjalna
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne (Zfl ocznc i rvieczorowe)
bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. jezyk polski, jgzyk obcy - wymagany poziom podstarvorvy lub rozszerzony lub podstarvouy i
rozszerzony,

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowA maturg":
. Podstaw4 kwalifikacji jest w),nik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego, jEzyka obcego _

\rynlagany poziom podsrarvowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z s\2. ss3, 54, $7 czgdci o96lnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturt" rv latach 2006,2005,2002:
. PodstawE kwalifikacji jest trynik egzaminu maluralnego z jjzyka polskicgo, jgzyka obcego -

wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i tozszerzony.
Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z S2, 53, S1, \8 czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kandydeci, kt6rzy zdali,,starQ maturf";
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jqzyka polskiego, jgzyka obcego.

Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, ss3, $4, $9 czgsci ogolnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf Migdzynarodowq (lB):

' Podstawq kwalifikacji jest tilnik egzaminu maturainego z jgzyka polskiego, iEzyka obcego -
wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z 52, $3, $.1 gl0 czg(ci o96lncj Uchwaly Scnatu
Kandydaci posiadajacy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci z.jqzyka polskiego.

' w przypadku niezdawania igzyka porskiego na egzaminie maturarnym kandydat przystQpuje do
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z $2, $3. s1 $ | I czgsci ogolnej uchwaly Senatu.



Wydzial Prawa

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studidlv
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6\d
Limit

Prarvo
jednolite studia rnagistcrskic
stacJorlarne

200

Prawo
-jednolite studia magisrerskie
nrcstacJonarne
bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r historia lub wiedza o spoleczeistwie - wymagany pozionr podstarvowy lub rozszerzony lub
podslauorvy i rozszerzonl.

Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowq mature":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik cgzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spolcczeisrrvre -

rvymagany poziom podstawowy Iub rozszerzony.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkrdw zgodna z $2, $3. $5, S6, s\7 czqsci ogolnej Uchwaly Scnirtu

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowe maturQ" rv latach 2006,2005,2002:
. Podstawq klalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczeistwie, -

wymagany poziom podstawowy lub podstaworvy I rozszerzony.
. W przyPadku niezdawania historii i rviedzy o spoleczeirstwie na egzaminie nlatur lnym podstaw4

kwalifikacjijest ocena z historii lub wiedzy o spoleczeistwie ze 6wiadcctwa ukoirczenia szkoly Sredniej
(ocena koicoworoczna).

. Rckrutacja isposob przeliczania punktdrv zgodna z $2, $3, $5, 5t6, 5s8 czq(cr ogolnej Uchwaly Senatu
Kandydaci, kt'rzy zdali,,starq maturf " :

r Podstaw4 krvalifikacj i jest wynik egzaminu dojrza{o6ci z historii lub rviedzy o spoleczeisnvie.
. W przypadku niezdawania historii i wiedzy o spoleczefstwie na egzaminie rnaturainym podstawa

kwalifikacjijest ocena z historii lub wiedzy o spoleczeistwie ze Swiadcctwa ukoriczenia szkoly Srcdniej
(ocena koicoworoczna).

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, S5, S6, g9 czgdci o96lne.j Uchwaty Senatu.
Kandydaci, kl6rzy zdali Maturg MitdzynarodorvQ (lB):

. PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii, - wynragany poziom ni2szy (SL)
lub poziorn wyZszy (HL).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, 95, 96, g I 0 czESci o96lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojraaloSci uzyskane za granic4:

. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczehstwie.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z 52, $3, $5, $6, s\ I I czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Nabdr na podstawie zloZonych rwrnaganych dokunrcntow.

Kicrunek :Europeisfvka
Rodzaj studidrv : studia pierrvszego stopnia
Forma studidw ; stacjonarnc
Limit :50

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o historia lub rvicdza o spoleczcrislrvie - wlmagany poziom podstat|owy lub rozszcrzony tuu
poosrawowy I rozszcrzony.

Knndydaci. ktdrzy zdali ,,nowQ nralurf":
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' Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub rviedzy o spoleczerisrwie,
wymagany poziom podstarvowy lub rozszerzony.
Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z S2, 93, $5, g6, g7 czqsci o96lnej Uchrvaty Senatu

Kandydaci, kt'rzy zdali,,now4 maturQ" w latach 2006, 2005, 2002:

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spolecze6stuie, -
wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.

' W przyPadku niezdawania historii i wiedzy o spoteczenstrvie na egzaminie maturalnym podstaw4
kwalifikacjijest ocena z historii lub rviedzy o spoleczeistwie ze Swiadectwa ukorlczcnia sit<oty Sreaniej
(ocena koncoworoczna)-

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6rv zgodna z 92, 93, 95. g6, ,.\8 czg6ci o96lnej Uchrvaty Senatu
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturf":

o Podstaw{ kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z historii lub wiedzy o spoleczeristrvie

' W przypadku niezdawania historii i wiedzy o spoleczenstwie na egzantinie maturalnym podstawa
kwalifikacjijest ocena z historii lub rvicdzy o spoleczeistwie ze Swiadectwa ukoirczenia szkoly Sredniej
(ocena koricoworoczna).
Rckrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z 92, 53, $5. g6, g9 cz96ci ogolnej Uchwa.ly Senatu.

Kandydaci, kl'rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczeristrvie
wymagany poziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, s3, $5, g6, g r0 czgsci og6lnei uchwaly senaru.

Kandydaci posiadaj4cy 6wiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
r Podstaw{ kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczeristwie.

' Rekruracja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, s5, g6, g I I czpdci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Europeistyka
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne
bez limitu

Europeistyka
studia drugiego stopnia
stacjonarne
50

Nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedqbrane pod uwage:

ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku: europeistyka, stosunki
migdzynarodowe, politologia, administracja, socjologia, historia i inne pokrewne kierunki sludi6w,
Srednia arylmetyczna ocen ze studidw.
rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z $ l5 czqsci ogdlnej Uchrvaly Senaru.

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : bez limitu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod

dyplom ukoiczenia srudi6rv pierrvszego stopnia kierunku: europeistyka. stosunki miqdzvnarodowe.
politologia, administracja, soclologia, historia i jnne pokrewne kierunki studidw,
nabdr na podstawie zlo2onych wymaganych dokument6w.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia



Forma studi6w : stacjonarne
Limit :50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia Iub wiedza o spoleczcrlstwie - wymagany poziom podstaworvy lub rozszerzony lub
podstcwowy i r ozszerzony

Krndydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ mature":
. PodstawE kwalilikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lLrb rviedzy o spoleczcist$ic -

wymagany poziom podstawo\yy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z s\2, $3, s\5, s\6, 517 cz96ci ogolnej Uch$,aly Senatu.

Kandydaci, ktorzy zdali ,,norvq ntaturt" w latach 2006,2005,2002:
. Podstatvq krvalifikacji jest wlnik egzaminu maturalnego z historii lub u'iedzy o spoleczeristwie -

rvymagany poziom podstawowy lub podstawowy irozszcrzony
. W prrypadku niezdawania historii i wiedzy o spolcczerlstu.ie na egzaminie mcruralnynt podsrawa

krvalifikacjijest ocena z historii lub wiedzy o spoleczcristlvie ze (wiadectwa ukonczenia szkoly Srcdniej
(ocena koico\r'oroczna).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, gl, s5, s\6, g8 czqsci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturf":

. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzanrinu dojrzalo6ci z historii Iub rviedzy o spoleczeristwie
r W przlpadku niezdawania historii i wiedzy o spoleczeistrvie na egzaminie maturainym podstaw4

kwalifikacjijest ocena z historii lub rviedzy o spoleczeistwie ze Swiadectwa ukoirczenia szkoly Sredniej
(ocena koicoworoczna).

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6rv zgodna z 92, 93, S5, 56, g9 cz95ci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturq Migdzynarodow4 (lB):

. Podstawq kwalifikacjijest wynik cgzaminu maturalnego z historii, - wymagany poziorn nizszy (SL) lub
poziom wyzszy (HL).

. Rekruiacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3. $5, $6, Sl0 czeScio96lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:

. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzatninu maturalnego z historii lub rviedzy o spoleczeristrvie.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z s\2. $3, s\5, $6. $l I czESci ogoluej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : bez limitu

Nabdr na podstawie zlozonych wymaganych dokument6rv

Kierunck
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

W postepowa

Administracja
studia drrrgiego stopnia
stacjonanre
50

niu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:

occna na dlplontic ukoticzcnia studiorv pierrvszcgo stopnia kicrunku adrrinistracja lub stosunki
migdzynarodowc - absolwcnci szkol wvzszych. kt6rc uzyskaly akrcdylacjQ PKA. przlnajnrnicj na

.jcdnym z tych kicrunkdrv.
Srednia arytnletyczna occn ze studi6w pierwszcgo stopnra,
rckrutacja i sposdb przcliczania punkt6rv zgodne z Q | 5 czQ(ci ogolnei tJchwaly Scnatu

Kie runck : Administracja



Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limil : bez limitu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwage:

' dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja, stosunki migdzynarodowe oraz
kierunk6w pokrewnych,

o nab6r na podstawie zlo2onych wymaganych dokument6w.
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Wydzial Ekono miczno-Informatyczny w Wilnie

Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studiriw : studia pierwszego stopnia
Forma studiriw : stacjonarne
Limit :90

Swtadectrvo do-jrzalo6ci lub dokunrenty uznAne za rdwnowazne w Rzccz) pospo litcj Polskicj oraz brandos
atestatas uprawniajq do ubiegania sig o przYjQcic na studid.

Przedmioty brane pod urvagf w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o Podstaw4 krvalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z maternaryki, rvl magany pozionr szkolny lub
panstwowy

. W prz,vpadku braku rvyniku egzaminu maturalnego na pozionlie panstworvym lub szkolnym z
Inatematyki bqdzie brana pod uwagg ocena koicoworoczna uzyskana na Srvtadect.,vie dojrzalolci z tego
przedmlotu.

o Nie punktowane kryterium dodatkowe - wymagana ocena zjqzyka potskiego na 6wiadcctwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena koicoworoczna),

. W przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadectrvie dojrzaloSci - kandydata oborvi4zuje
sprawdzian ze znajomoSci jgzyka polskiego.

W przypadku kandydatorv posiadajEcych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie, decyzjg o przljqciu na
studia podejmuje Rektor UwB w porozumicniu z Dziekanenr Wydzialu Ekonom iczno- In fornalyczncgo

Sposdb przeliczania punkt6w

. Wynik maturalnego egzarninu paitstwowego wyrazony w punktach stano\\'r liczbg punktdw w
postQpowaniu kwalifikacyjnym, powiqkszony o liczbq 13.

. Wyntk maturalnego egzaminu szkolncgo wyrazony w punktach stanowi liczbg punkt6w w
posrgpowaniu krvalifi kacyjnym.

. Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z j ednego przedmiotu wynosi II3.

Swiadectwo dojrzalosci uzyskane przed rokiem lg90

\\'yniki egzaminu lnaturalnego oraz oceny koicor+oroczne uzyskane na Swiadeclrvic dojrzalo(ci \rryrazone w
punkach mnozymy przez 2.

Kierunek : Informatyka
Rodzaj studi6rv : studia pierwszcgo stopnia
Forma studi6w : sracjonarne
Limit :90

S\\'iadcctwo dolrzaloSci lub dokumenty rrztlane za rd$nowazne * llzcczvpospo lilcj Polskicj oraz brandos
atcstalas uprawniajq do ubicgania sig o prz',jQcie na studia

Przcdmioty branc pod urvagt w posttporvt||iu kli alifikac) j o],m:

Podstaw4 kwaliflkacji.iest wynik cgzaminu maturalncgo z.jcdnego przedrnjotu do ulboru sposrod
nastgpujqcych; matematykit, llz)-'ka iastronomia. inforntatyka itechnologic inlbrmacljne - w)' maaa y
poziorn sekolny lub paislworvy.
W przypadku braku rvyniku egzanrinu ntaluralnego na pozronrie parisnvorv; m lub szkoln\m z
nratematyki, lizlki iastronomii. informatyki ircchnologii in fbrnracl.j n y-ch bgdzie brana pod u\agq
occna koico\\,oroczna uzyskana na !wiadcctwie dojrzabSci z lcgo przcdmrolu.
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. w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewiduj4 alternatywQ wyboru przedmiotu - kwalifikowany jest
przedmiot, z ktdrego kandydat uzyskal najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskaza nym prr",
kandydata-

. Nie punktowane kryterium dodatkowe - wyma gana ocena z jgzyka polskiego na swiadectwie
dojrzalodci (akceptowana ocena koncoworoczna).

r w przypadku braku oceny ziqzyka polskiego na swiadectwie dojrza.lodci - kandydata obowiqzuje
sprawdzian ze znajomo$ci jqzyka potskiego.

w przypadku kandydat6w posiadaj4cych ob).watelstwo inne niz polskie Iub litewskie, decyzjg o przyjqciu na
studia podejmuje Rektor uwB w porozumieniu z Dziekanem wydzialu Ekonomiczno-lnformatycrnego. 

- -

Spos6b przeliczania punkt6w

. Wynik maturalnego egzaminu panstwotvego wyrazony w punktach stanowi liczbg punkt6w w
post€powaniu kwalifikacyjnym, powipkszony o liczbp 13.

. Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbq punkt6w w
postQpowaniu kwalifi kacyjnym.

. Maksymalna liczba punktdw uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi I 13.

Swirdectwo dojrzaloSci uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koncoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzalosci wyrazone w
punkach mnozymy przez 2
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