
SPROSTOWANIE

z ilnia 26 maja 2010 r.

w Uchwale nr 810 senatu uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w. sprawie zasad i lrybu przyjgi kondydatdw na jednolite sturlia magislerskie, stutliapierwszego stopnia i stutlin drugiego stopnia w roku akademlckim ztilolzot t
(z p6fniejsrymi zmianami) prostuje sip nast?puj4cy bl4d pisarski:

W czg5ci II szczeg6lowej slowa:

r ,,miEdzynarodowe stosunki gospodarcze - studia niestacjonarne pierwszego
stopnia, limit minimalny - 30, Iimit maksymalny _ 60,'

e ,,migdzynarodowe stosunki gospodarcze studia niestacjonarne drugiego stopnia,
limit minimalny - 30, limit maksymalny 60"

zastgpuje sig slowami:

o ,,mipdzynarodowe stosunki gospodarcze - studia niestacjonarne pierwszego
stopnia, limit minimalny _ 30, limit maksymalny _ 90,,

o ,'miEdzynarodowe stosunki gospodarcze studia niestacjonarne drugiego stopma,
limit m.inimalny - 30, limit maksymalny 90"

Senatu U,

Prof.





Uchrvala nr 810

Senatu Uniwcrsytetu rv Bialymstoku

z dnia 29 krvietnia 2009 roku

tu sprowie Tasa i trybx ,rrt 'f ' Oondylatdw na jednolite stutlitt magisterskie, stutlio

pierwszego stolrnio i studia drugiego stopnia w roku okodemickirn 2010/201I

l. Ogrilne zasady rckrutacji

$l
Unirvcrsytet rv Bialymstoku prowadzi nabor

studia pierwszego stopnia i studia drugiego

Kand.v.'datirrv (lRK).

kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

stopnla w systemie Internetowej Rejestracji

$2
PodstawE krvalilikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

kandydat6w posiadai4cych swiadectwo dojrzalosci s4 wyniki czgsci pisemnej egzamrnu

maturalnego/e gzami nu do.irzakrSci.

{3
Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z.lednego przedmiotu wynosi 100.

Nfaksymal'a liczba punkt6w moZlirvych do uzyskania w wyniku postgpowanla

kwalilikacyjnego na studia pierwszcgo stopnia ijedn.lite studia magisterskie *,ynosi 100

r\ .l

w przlpadku. gdy pod u*'agp brane sq wyniki z cuzanrinu maturarnego/egzarn inu doirzarosci

z rvigkszej ni2.ieden Iiczby przedmiot6w. rvyniki z. posz.czegolnych przcdmiot6w egzaminu

nlaturalnc{:o/cszarn inu dojrzalosci (z przcdrniottiw ohjgtych rckrutac'.lq) bqd4 sumorvanc. a

nastqpnic dziclone przcz licz.bg przc'dnriotriu.

$5
w przlpadku. gdy zasacly rckrutac.ii przcrviduiil arternatl,rr'g wl boru przcdnri.tu.

krvali likorvany.jcst przednriot wskazany przcz kandydata.



$6
w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewiduiq tyrko jeden przedmiot kwarifikacylny,

przl,jmuje si9 jako wynik ostatcczny liczbg punkt6w uzyskanych z tego przedmioru.

ti7
Krvalifikacja kandydat6w posiadaiqcych 6wiadectrvo dojrzalodci uzyskane w systemie nowej

matury odbyrva siE rvg nastgpuj4cych zasad:

l. wynik egzaminu maturalnego wyrazony w punktach procentowych z przedmiot6w

obowiqzkowych lub z przedmiot6rv dodatkowo wybranych na poziomie podstaw'wym
albo na poziomie rozszerzonvm stanowi liczbq punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym
(l%=lpkt).

2. wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrazony rv punktach zostanre

pomnozony przez wsp6lczynnik 0.65.

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

pomnozony przez wsp6lczynnik 1,0.

$8
Kwalifikacja kandydat6w posiadaiqcych swiadectwo dojrzaroici uzyskane w systemie starcj
matury odbywa sig rvg nastgpujqcych zasad:

l. oceny z przedmiot6w z egzaminu dojrzarodci branych pod uwagg przy kwalifikacji
przeliczane bgd4 na punkty w postgpowaniu kwalifikacyjnym w nastgpuj4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej:

6.0 - 90 pkt.

5,0 75 pkt.

'+.0 - 55 pkt.

1,0 - .10 pkt.

w skali 4-stopnio* ej:

2,0 - 20 pkt.

2 Kandydaci, ktorzy z egzaminu dojrzalosci nie posiadai4 oceny z przedmior6w
(przednriotu) obigtych postgpowanicm rek^rtacyjnym, kwalifikowani bqdq na podstawie

oceny z tych przcdmiot6w (przedmiotu) uzyskanych na swiadectwie ukoriczenia szkoly
Sredniei (ocena kofrcoworoczna) , przeliczanej na punkty w postgporvaniu

kwalifikacyjnym w nastgpujqcy sposob:

50

4,0

3,0

80 pkt.

60 pkt.

40 pkt.

6.0 65 pkt.



5,0

4.0

3.0

?o

- 55 pkt.

- 45 pkt.

- 30 pkt.

- 20 pkt.

$9

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplom IB (lnternational IJaccalaurcatc) uzyskaly rv

ramach programu Matury Miqdzynarodowej odbyrva sig u,edlug nastppujEcych zasad:

L lvlaksymalna Iiczba punkt6w rnozlir.rlch do uzyskania z jedncgo przedmiotu zdawanego

na poziomie rozszerzon> m (tll) wynosi 100.

2. Nlaksyrnalna liczba punktcirv mozlirvych do uzyskania z jednego przcdlniotu zdawanego

na poziomie podstawowym (SL) w.ynosi 65 .

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

rekrutacyjnyrn w nastgpuj4cy spos6b:

l) poziom rozszeruony przedmiotu (IiL): 7 , l0O pkt, 6 _ g5 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. .t _ 40 pKr,

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

li10
Cudzoziemcy, o kt6rych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o
szkolnictu'ie wyzszym (Dz.U. Nr 164 poz.l365) oraz obywatele polscy, posiadaj4cy

swiadectwo doirzaloici uzyskane za granicq, podlegai4 kwalifikacji wedlug nastgpuiqcych

zasad:

l. I-iczba punkt6w rekrutacyjnych z danego przedmiotu, obigtego egzaminem maturalnym,

.jest okreSlana indywidualnie dla kazdego kandydata przez WKR.

L W odniesieniu do kandydat6rv, ktorzy na swiadect*ie dojrzalosci nie posiadaiq oceny z

przcdmiot6w (przedmiotu) objptych postgpor.vanic'm k*.arifi kacyjnyrn. podsrawp

krva[fikacji slanowi ocena z tego przcdmiotu (przcdrniot6w) uzyskana na swiadectwle

ukoriczenia szkoly Srednicj (ocena koircorvoroczna).

3. Jc2cli w stosunku do kandydat6w nie.jcst rnozliwc zastosow.anie zasad okrcilonl.ch rv

punktach l. 2 i rv s\2. podstau4 kwalifikacii jcst wstqpny egzarnin piscmny Iub wstgpny.

cqzamin ustny - zgodnie ze rvskazaniami czgsci szczc.g6lowej ninicjszej Uchu,aly.

'1. Przyigcic na studia cudzoziemc6w nie wymienionych rv art. 4i ust. I Ustawy prarvo

o szkolnictwie wvZszyrn regulujE odrgbne przepisy (Dz.U. nr I 90 poz. 1.106).



5. Kandydaci posiadai4cy swiadectwo dojrzalodci uzyskane za gtanic4 obowi4zani s4

dolqczyi do oryginalu Swiadectr.va dojrzalosci - zasrviatlczenie Kuratora oswiary
(*{asciwego dla miejsca zamieszkania w polsce lub rvlascirvego ze rvzglgdu na siedzibq

szkoly r.vyZszei) o r6wnorvaZnoici Swiadectrva uzyskanego za granic4 z polskim
Srviadectwem dojrzaloSci.

Osoby z matur4 zagraniczn4 mog4 byi przyjEte na studia, jeZeli przedloiz4 nostryfikacig
Swiadectrva dojrzalosci lub jezeli swiadectwo to zawiera stwierdzenie, iz dana osoba ma

prawo ubiegania sig o studia Eyzsze w kraju wystawienia tego srviadectwa. albo tez do

Swiadectwa jest dolqczone zaswiadczenie wystawione przez polski konsulat, szkolg lub
wladze oswiatowe wlasciwego kraju potrvierdzaiqce uprawnienie ubiegania sig o studia
w-vzsze w kraju rvystawienia swiadectwa. Swiadectwo takie moZe zostai r6wniez
potwierdzone przez odpowiednie Kuratorium, wtasciwe dla mie.isca zamieszkania

kandydata w Polsce.

$ ll
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 2g maja 200g roku rv

sprawie zasad przyjmowania na studia Iaureat6w oraz finalist6w olimpiad stopnia centralnego
u latach 2009-201 I .

$ 12
W postgpowaniu rekrutacyjnyrn nie uwzglgdnia siE cenylikat6w jgzykowych.

$13

Kwalifikacja kandydat6w na niestacjoname jednolite studia magisterskie i niestac.ioname

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

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

obowi4zkowych i przedmiot6w dodatkowo wybranych;

3) cgzaminu wstppnego: pisemnego lub/i ustnego;

zgodnie ze wskazaniarni czgsci szczegolowej niniejszej Uchwaly.

$ 14

Kwalifikacja ka'dydatow na studia drugiego stopnia otlbywa sig wedlug nastgpujilcych zasad:

o.



3.

L Podstarv4 krvalifikacji na studia drugiego sropnia jest zloircnte przcz kantlydata

2.

uymaganl,ch dokurnent6rv.

Do postgporvania krvalifikacl'jnego b9d4 dopuszczeni kandy<iaci posiadai4cy dyptorn

ukoficzcnia studi6w pierrvszego stopnia (studi6w drugiego stopnia lub jednolitych studi6rv

magisterskich) - zgodnie ze wskazaniami czEsci szczegcilowej niniejszej Uchrvaly,.

o przyjqciu na studia clnrgiego stopnia decyduje pozycja na liscic rankingowe.;

sporz4dzona na podstarvic oceny na dyplomic studi6w pierwszcgo stopnia i srctlniej ocen

ze studiriw (studi6rv drugiego sropnia lub jednolitych studitiw magistcrskich) lub

wstQpncgo egzaminu pisemnego/u stppncgo egzaminu ustnego (zgodnie ze *skazaniem

CzgSci szczcgolouej niniej szej Uchrvaly).

ocena z dyplornu przy krvalifikacji przeliczana bgdzie na punkty rv nastgpuiqcy spos6b:

5.0

4,5

4.0

3.5

3,0

- 100 pkt.

- 80 pkt.

- 60 pkt.

- 40 pkr.

- 20 pkt.

Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lub jednolitych

studi6w magistcrskich przy kwalifikacji przeliczctna bgdzie na punkty w stosunku l:1.
Maksymalna liczba punkt6w, kt6rq mozna uzyskat ze sredniej occn ze studi6w

pierwszego stopnia, studi6w dnrgiego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich,

r.lynosi 5,0.

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za ocenQ na dyplomie wynosi 100.

Rekrutat'ja rra podstarvie cgzanrinu wstgpnego - zgodnie zc rvskazaniem ( zgsci

szczeg6lorvej niniejszc.i Uch*aly. Maksymalna liczba punktciw uzyskanych z egzaminu

wynosi 100.

lV{aksymalna liczba punkt6w uzyskana w wyniku postgpowania kwalifikacyjnego
rv1'nosi 105 (surna punkt6w: ocena nil dyplornie oraz srednia ze studi6w rricnvszeso

sropnla ).

zasady tworzcnia list ranki'gowych dotyczqcc rekrutacji na kierunki bioJogia. chemia,

.chrona srodowiska- matenratyka zgodne ze rvskazanicm czgdci szczegolowcj niniejszej

lJchrvalv.

4

o.

7.

5.

9.

8.



$ 15

Rektor Uczelni okreSli rv cJrodze ZarzEdzenia szczeg6lowe zasady przeprowadzenia rekrutacji
w systcmie lnternetowej Rejestracji Kandydat6w w terminie do 3l marca 2010 roku.

l.
$ 16

Zagadnicnia na egzamin wstQpny przygotowuiq z .wzglgdnieniem zasad tajnosci, osoby

w),znaczone przez Przervodniczqcych Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych.

Pracc kandydat6w rnog4 byi udostppniane do rvgl4du kandydatom rv obecnoscr

przedstawiciela wydzialou,ej Komisji Rekrutacyjnej w ci4gu l4 dni od dnia ogloszenia

wynik6w.

1

ri l7

wydzialowa Komisja Rekrutacyjna podcjmuje decyzjg o przyjEciu kandydat6w, ktorzy
uzyskali tg samq liczbg punkt6w, co kandydat zajmuiqcy ostatnie miejsce w ramach

ustalonego limitu miejsc. Decyzja ta nie wymaga zgody Rektora.

$18
1. Postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadzajE wydzialowe Komisje Rekrutacyjne,

powolane na wniosek Dziekana przez Rady Wydzial6w.

2' PrzewodniczEcyrn wydziarorvej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub inny nauczyciel

akademicki wyznaczony przez Dziekana.

3. Do zadah Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej nale2y w szczeg6lnoSci:

l) zatwierdzanie test6w sprawdzajqcych (wyboru dokonuje przewodniczqcy WKR)
oraz nadz6r nad ich organizacyjnym przygotowaniem,

2) przeprowadzenic postgpowania kwalifikacyjnego,

3) sporzqdzanie i zatwierdzanie list kandydat6w zakwarifikorvanych <to przyiEcia na

studia w ramach limitu miejsc.

4) podejmowanie decyzji o przyjEciu lub nieprzyjgciu kandydata na studia oraz

zawiadomienie pisemne kandydata o podjgtcj decyzlr,

5) kontrola kompletnoSci dokurncnt6w skladanych przez kandydat6w,

6) opiniowanie odwolarl do Uczelnianej Kourisji Rekrutacyjnej.

7) wydawanie zaSwiadcze6 o wynikach postgpowania rekrutacyjnego.

4. w pracach wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych bior4 udzial przedstawiciclc srudenbw.
Ich liczbg okrcsla Rada wydzialu na rvniosek organu samorzqdu studenckiego.



z.

l.
$ le

Uczelnianil Komisiq Rekrutactn4 porvoluje Rekror. przervodnicz4cym [Jczclniancl

Komisji Rekrutacl,jnei .lest Prorektor ds. Dydaktl,cznych i StLrdenckich. Do sklaclu
(Jczelnianej Komisji Rekrutacyjncj Rektor moze porvolai przedstarvicicla Samorz:1tlu

Studcnckiego.

Do zadan Uczelnianej Komisji Reknrtacyjnej nale2y w szczeg6lnoSci:

l) koordynacja i nadz6r nad prac4 Wydzialowych Komisji Rekrutacljnych,

2) przy.yrnowanie inlbrrnacji i prot.kol(rw wKR z wynik6w iprzebiegu postqpowania

kwalilikaoyj nego na kierunkach i specjalnoSc iach,

3) rozpatry"vanie i przedkladanie Rektorowi wniosk6w w sprawic odrvolari kandydatow

od decyzji podjet)ch przez Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne.

$20
wydzialowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie posiadanych informacji o kantlydatach

nicpelnosprawnl'ch. dolozq wszelkich starai, aby zapervnii kandydatom dogodne w.arunki

uczestnictwa rv postpporvaniu krvalifi kacyjnyrn.

Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6rv niepelnosprawlych w postgpowaniu

kwalifikacyjnym na studia okresla Dziekan wydzialu, w momencie .loLenia dokument6w

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

$ 2l

l. od kandydakirv zakwaliflkowanych na I rok studi6rv wymagane s4 nasrqpul4ee

dokumenty:

l) lbrmularz podania rv1'pelniony rvcdlug okredlonego rvzoru.

l) ..Nowa matura":

- i*iadectwo dojrzalosci w oryginale lub odpis iwiadecnva tlojrzalosci wl,dany przcz

Ok rggo* q Kornisjg Egzaminacyjnq.

.i ) ..Stara lratura":

- srviadecrw. dojrzalosci wydane prz.c?. szkolg lub iwiadect*.o dojrzalosci

i Swiadectlvo ukofczenia szkoly Srcdniej.

-l) orzcczenie lekarskie, stwierdzajqce brak przcciwrvskazari do studiowapia na oSrarrcj

spec.lalnoSci (dotvczy kierunk6w: chcnria. biologia i ochrona jrodow,iska).



5) 2 fotografie legitymacylne,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7) podanie o wydanie Elektronicznej Legityrnacji Shrdenckiej, (kolorowe zdjpcie tlo
ELS w postaci pliku JPG o wrymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczosci 300
dPi)'

8) odpis lub poswiadczona przez uczelnig kopig dyplomu ukoriczenia studi6w
plerwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lub jcdnolitych studi6rv magisterskich

oraz inne dokumentv - zgodnie z wymogami zasad rekrutacji okreslonej w czgsci
szczeg6lowej, rv przypadku kandydat6w ubiegajqcych sig o przyjgcie na srudia

drugiego stopnia.

2. Od cudzoziemc6w, kt6ry bgdq przyjmowani na studia pierwszego stopnia, je<inolite st'dia
magisterskie' studia drugiego stopnia z pominipciem zasad rekrutacji obowi4zui4cych
obywateli polskich, wymagane s4 nastgpuj4ce dokumenty:

I ) podanie - skierowane do Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku,

2) kwestionariusz,

3) swiadectwo dojrzalosci lub dyprom uko6czenia studi6w - dokumenty zaregalizowane

lub opatrzone apostille w kraju wydania dokumentu.

4) tlumaczenie Swiadectwa dojrzaloSci lub dyplomu ukoirczenia studi6w wv2szvch na
jgzyk polski przez tlumacza pnysipglego,

5) zadwiadczenie o nostryfikacji swiadectwa maturalnego (wydane przez podraskie

Kuratorium oswiaty) lub dyplomu ukoriczenia studi6w (nostryfikacje przeprowadzalq

Rady Wydzialu uczelni pafistwowych, kt6re prowadz4 dany kierunek studi6w),
6) zaswiadczenie lekarskie (przetlumaczone na.igzyk polski) stwierdzaiEce brak

przeciwwskazafr do podigcia ksztalcenia na obranym kierunku i formie ksztalcenia.
7) 2 fotografie legitymacyjne,

8) podanie o wydanie Erektronicznej Legitymacji Studenckiej, (kororowe zdigcie do ELS
rv postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzierczorici 300 dpi).

9) kserokopia paszportu,

l0) udokumentorvane pochodzenie polskie.



$22
wysokosi oplaty pobieranej od kandydat6w ubiegai4c,"-ch siq o przyiqcic na studia zostanie

ustalona przez Rektora po okreslcniu przez Ministra Nauki i Szkolnictr.va wyZszego gor.nej

granic.v- oplat i podana do rviadomoSci rv terminic p62niejszym.

w uzasadnionlch przypadkach Dziekanowi przysluguje prawo zr.volnie'ia kancrydata z

oborviqzku uiszczenia tcj oplaty.

$23

W przypadku przedlo2enia orzeczenia lekarskiego,

zdrowotne do podjgcia studi6w na rv.vbranym kierunku,

sludla.

strvierdzaj 4cego przec i ''r,r.vskazania

['KR moZe odrnos ii przljgcia na

$24
l. Niestawienie sig kandydata na egzamin (test sprar.vdzajqcy) rv wyznaczony,m terminie

eliminuje kandydata z postqpowania kwalifikacyj nego.

2. Przebieg postqpowania kwalifikacyjnego kandydata zamieszczony jest w protokole,

kt6rego druk stano\.vi integralnq czgsi formularza podania kandt'data na studia. protok6l

podpisuje Przervodnicz4cy oraz czlonkowie wydzialowej Komisji Rekrutaclincj.

Skreslenia i zrniany dokonywane w protokole powinny byi potwierrlzone podpisern

Przewodniczqcego WKR.

3. z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego wydzialorva Komisja Rekrutacylna

sporz4dza protok(rl, zawieral4cy listg wszystkich kandydat6w w kolcjnosci uzyskanych

wynik6w oraz podjgt4 decyzjg o przyjqciu b4dZ nieprzyjqciu na studia podpisanq przez

Przewodnicz4cego oraz czlonkow WKR.

.1. W przvpadku, gdy zasady rekrutacji przewiduiQ przt,jgcie kandydat<iw 
'a studia na

podstarvie zloienia rvymaganych dokumcntriw, kandycrat otrz-vmuje dccyziq o przyrgcru

na studia w chr.vili dostarczenia dokurnent6w. wKR sporz4dza protok6l doboru

kandydat6rv zarvierai4cy listg rvszystkich przyigtych kandydatcirv rv korc'jnosci

aifabctycznej podpisany prz.cz przeworlnicz4cego oraz czlonk6w wKI(. I)rotoktil
sporzqdz4 sig po zakoficzcniu rekrutacji.

5. w przi'-padku ric*'r'czerpania limitu miejsc na skutck rczr,gnacji kandl.dattiw wKR
wypelnia aulomatycznie micjscc o osoby zajrnui4ce k.lc.inc pozycjc rv protokole doborLr

kandydat6w.



$25
Decyzje o zwigkszeniu limitu przyigi oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmu.;e

Rektor na wniosek Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej.

)

l.
$26

od decyzji wydzialorvej Komisji Rekrutacyjnej siuZy odwolanie, w terminie l4 dni od

daty dorEczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

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

3. Decyzjp o przyjqciu na studia podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianei

Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

s27

Listy kandydat6w przyigtych na I rok studi6w zatwierdza uczelniana Komisja Rekrutacy3na.

$28
Studia stacjonarne i niestacjonarne na danym kierunku studir5w mog4 byd uruchomione przy
liczbie co najmniej 20, a w przypadku filologii obcych l5 kandydat6w zakwalifikowanych do
przyiEcia (chyba 2e zapis w czgsci szczeg6lowej Uchwaly senatu stanowi inaczei). w
przypadku mniejszej niz wskazana riczba kandydat6w wydzialowe Komisje Rekrutacyjne
(UKR) proponujq kandydatom przyjgcie na inny pokrewny kierunek studi6w bez dodatkower
kwalifikacji - w przypadku wolnych mieisc.

l0



II. CzqSd szczeg6lorva

Kierunck
llodzxj studi6rv
Forma studi6*
Limil

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r biologia. chernia. flzrka i itstrononria, tiz_vka. matenlatlka

Ka ndt daci z ,,now{ nlatu14" :

. Podstauil kvalifikacji jest wynik eqzlntinu rnaturalnego z jcdneuo przedrtriotu lio \v)boru spolrod
nastQpuJ4c)'ch biologia. chcuia, tlzvka i astronorniil, nratcrniltyka - \\\ntaganv pozionr podsrarrorvl rqo
rozszerzooy.

o Re'krutacja i sposob przeliczania punkt6rv zgodna z 52, .sl. .s5, g6, \7 czpsci ogolnej (Jchw ly Senatu
Kandydaci, kadrzy zdali,,starq maturt":
' Podstawil kwalifikacji jcst wynrk egzaninu dojrzaloSci z .jedncgo przedmiotu do rvlboru spoSrod

nastgpuj4cycll: biologia, chernia. flzyka iastrononria. fizyka. maremuryxa.
o Rekrutac'ja i sposob przeliczania punkt6w zqodna z :\2. $3, $5. \6. \g czq6ci ogolnel Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Mature MiQdzynarodowq (lB):
' I>odstawq krvalifikacji iest rvynik egzaminu rnaturalnego z jedncgo przcdmiotu do rvyboru spo(r6d

nastgpulqclch bi.logia. chemra. riz)ka. maternatvka - wynraganv p.ziom nizszy (SL) lub foziom wyzszy
(r rr. )

. Rekrutacja i spr.rsob przeliczania punktcirv zgodna z \\2. $3. \\5. .s6, .s9 czq6ci ogolnrj UchrvaN Scnaru
Kandvdaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalo(ci uzyskane za granrc4:

' Podstawa krvalifikacji jest rvynik egzanrinu dojrzaloSci z lednego przedmiotLr do w\borr1,jposrdd
nastQpujqcych: biologia, chemia, fizy' ka, rnalematyka.

. Rckrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z \2. sl, s5. $6, rsl0 czQjci ogiilnej LJchrv ll,scnaru

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi(iw
Limit

Biologia
studia clrugicgo stopnia
stacionarnc
60

konkurs ocen na dvplontte ukoiczenla studi6w pierwszcgo stopnia lub rtirvlorvlznych (studitlrv clrugieeo
sropnia albo.jcdnol rr).-'ch studidw nragisterskich).
w przypadku takiel samej oceny na dyplornic o przl,iqciu na studia declduje w\,Zsza ircdnia irr),{mct}czna
ocen ze sludiow.
w przl'padku kandYdata. ktdry na studiach I slopnia nic zrealrzowal mininrum progrlntorvceo kierunkL
studidw biologra. occng na dyplornie nrnozv sig. dra ccrow k*arifikacji. prz.-z rvsp,riczynnrk t).65i.
do ircdnic'j arl.trnetvczne-j studidw pierwszcgo slopnia rvliczune sq occn\ I cti/anunrtrv r zirlrczcn z
przcdlniot(iw nickorlczqclch sig egzanrincn z urvzg lqd n icn icrn Lrccn n icdostatcczn jc h rrzrsklnrch rr cil,gu
cirlcgo okrcsu studjilrv. z $Il4czenicnr w-l'iDrakt\k sludcnckich

Kie runck : Chcmia
Rodzaj studi6w : sludia picr\r'szego slopnil
Forma studi6w : slacionarne
Limit : 90

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

il

Wydzial Biologiczno-C h em iczny

Biologia
stu(lla prcrwszego stoPnt
stocjonarne
120

bioloqi . chenria. liz\ka i astftrnoDria. ljzrka. ntirlcnralrka



Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nolyQ maturf":
' PodstarvE krvalifikacji jest wynrk egzaminu maturalncgo z jednego przedrniotu do lvyboru sposrod

nastEpui4cych: biologia, chernia, fizyk' iastrononria, nrul"mutyka - wymagany poziom podstawowy rrrb
rozszerzony.

r Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z s\2, $3. $5, 96, g7 czqsci o96lnej Uchwaly Senaru,
Kandydaci, ktfrzy zdali,,starQ maturt":
' Podstaw4 kwalifikacji jcst wynik.egzaminu rJojrzalosci z jedncgo przcdmiotu do rvyboru spo(r6d

nastqpujEcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matemaryka.

' Rckrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z 92, s3, $5, 96. g8 czgdci o96rnej Uchrvaly Scnatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Mitdzvnarodow{ (tB):
' PodstawE kwalifikacji jest rvynik cgzanrinu maturarnego z jednego przedmiotu do w).boru sposrod

nast{puJ4cych: biologia, chemia. lizrka. nratematyka - wymagany poiiom nizszy (sL) rub ioziom riyzszy(HL).
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z S2, $j. s\5, {6. .s9 

"rQ,"t 
o*Utnej Uchwaly Senaru.

Kandydaci posiadajgcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
' PodstawE kwalilikacji jest rvy n-ik .egzaminu dojrzarodci z .iednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastqpuj4cych: biologia, chemia- fizyka, marematyki
. Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z g2, $3, \5, ii6, :\10 czQsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunck : Chemia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :40

' ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia Iub r6wnowaznych (studiow drlgicgo
sropnia albo jednolitych studi6w magisterskich),

' w przypadku takiej samej oceny na dyplornie o przyigciu na studia decyduje wyzsza Srednia
arytmctyczna ocen ze studi6w.

. w przypadku kandydata, ktory na studiach I stopnia nie zrealizowal minimum programowcgo
kicrunku studi6w chemia. oceng na dyplomie mnozy siE, dla cel6w kwalifikicji, przez
wspolczynn ik 0,65.

o do Sredniej arltmetycznei studiow pierwszego stopnia wliczane sl oceny z egzarnin ow i zaliczeh z
przedmiotdw niekorlcz4cych sig egzaminem z uwzglEdnieniem ocen nie,losta-tecznych uzyskanycn
w ciqgu calego okresu studidw, z wyl4czenicrn w_f i praktyk studenckich.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Ochrona Srodowiska
studia pierwszego stopnia
sracJonarne

60

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r biologia, cherni a, ltzyka i astronomia. ecografi a. rltatemarlka

Kandvdaci, ktbrzy alali,,nowq maturt":
' PodstawE kwalifikacji jest rrynik 

_egzaminu maturainego z .icdnego przedmiotu do wyboru spoir6d
nastgpui4cych: biolorria, chemia, fizyka i asrronomia, gcogiafia, 

-rnaiematlka - *yrogo,,l po,o,n
podstawowy Iub rozszerzonv.

' Rckrutacja i sposcrb przcriczania punkkiw zgodna z rs2. Ni, $5, $6, r\7 czQici ogornej Uchwalv Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,.starq mntu rQ":

' Ibdstawq kwalitikacii jest \rynik 
.egzaminu dojrzab(ci z jcdncgo przedmiotu do rvyboru sposlitl

nastQpuiqcych; biologia. chemia, fizyka iastronomia, lizyka, gcografia, mitcrratyka,. Rckrutacia i spostib przcliczania pur)kt6w zgodna z $2, $3, ss5, $6, $g czg(ci o96inej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktirzy zdali MaturQ Dtitdzynarortow4 (lll):
' 'odstaw4 

kwalifikacji .iest w\nik-egzaminu nraturarnego z jcdnego przedrniotu cro wyboru sposr6d
rastqpulqcych: biologia, chemia, tizyka. ecogratla. matemalyka _ \rymagany poziorn nizszy 1St.) lub
poziorn wyzszy (llL).

t2



. Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, S3, S5. s\6. s\9 czQ(ci ogdlnej Uchwaly SenatLr
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicq;

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzatninu dojrzalo(ci z jednego przedmiotu do wyboru sposr(id
nastQpuJ4c)chr biologia, chemia. fizyka, gcografia, matemat).ka.

o RckrLrtacja i spos6b przsliczania punktorv zgodna z $2, $j, $5. S6, :\10 czq6ci 096lnej Uchwaly Scnaru.

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studi6w : studil picrwszcgr-r stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : l0

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r Ltiologia. chernia, lizlka iastronomra. fizl.ka. eeografia, mateorarlKa

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nor}A maturg" :

r Podstarv4 kwalifikacji .icst wyrrik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wybor. spos16d
nastEpujilcych: biologia, chernia, fizyka i astrorromia, geogratra. Inatematlka - *y'nogony poziorn podstarut,wy
lub rozszerzony,
r Rekrutac.ia i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3, $5, $6, .\7 czqsci ogornej Uchrvaly Senatu
Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ mature":
. Podstawa kwalilikacji rzaloici z jednego przedrniotu do wyboru spoSrdd

nastEpu.lqcych: biologia. . fizyka, leografia, matematyka.o Rekrutacja ispos6b prze N2, $3, S5, ,s6, .s8 czg6ci ogdinej tJchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mi?dzynarodow4 (lB):
' Podsraw4 krvalifikacji jest wynik_egzanlinu maturarnego z jedncgo przedrniotu do wyboru spo(rod

nast€pui4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka _ wlmagany poziom nizszy 1SL) lub
poziom wyzszy (tlL)

' Rekrutacja ispos6b przericzania punkt6w zgodna z $2, $3. $5. g6, g9 czgsci ogornej uchwary Scnatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacji .iest wyn_ik 
.egzaminu dojrzaloSci z jedncgo przednriotu clo rvyboru spoS16d

naslQpujitcych: biologia. chemia. flzyka. geografi a. matematyka.

' Rekrutac-ia i sposob przcliczania punkt6w zgodna z $2. $3. \5, s\6, $ l0 czEsci ogornej Uchwaly senatu.

Kierunek : Ochrona Srodorviska
Rodzaj studirlw : 5ludia drugiego stopnia
Forma studiriw : stacjonarne
Limit : 30

W postepowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:
o konkurs ocen na dyplomie ukonczenia sturiiow picnvszego stopnia lub r6wnowaznych (studiow drugrego

stopnia albo jednolirych srudiow rnagisterskich),
. w przypadku kandydata, ktory na studiach I sbpnia nie

studi6w ochrona Srodowiska. occng na tiyplomie mnoZy
zrcalizorval minirnunr progranrowcgo kicrunku

sig. dla cclow klasylikacji. przez ssp6lczynnik
0.65.

. rv przypadku takicj sanre.j
occn zc stutiiow,

occny na dyplomie o przyjgciu na studia dccvdujc wyisza (rednra arytrrcrycznir

o do ircdniej crltmetycznc'i studiorv picrrvszego slopnia wliczane s4 oceny z egzamtnov t tahczei z
przednliotow niekoricz4cych sig cgzanrincnt z uwzglqdnienienr occn nisdostatccrnych uzyskarych w ciqgu
calego okrcsu srudi6w . I rvy{qczcniem rv-f i praktyk studenckich.
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Kierunek :0chronaSrodowiska
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit ;20

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwage:
o konkurs ocen na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia lub rdwnowaznych (studi6w drugtego

stopnia albo jcdnolitych srudiow rnagisterskich),

' w przypadku takiej samej oceny na dypromie o przyjgciu na studia decyduje rvl,zsza 6rednia arytmetyczna
ocen ze studi6w.

' w przypadku kandydata, kt6ry na studiach I stopnia nie zrealizowal minimum programowego kierunku
studi6w ochrona Srodowiska, oceng na dypromie mnozy siQ, dra cclorv kwarifikacj i] przez wip6rczynnik
0_65.

r do Sredniej ar)'tmetycznej wliczane sq oceny z egzaminow i zaliczeh z przedmiot6w niekohcz4cycn srg
egzaminem z uwzglgdnieniem ocen niedostateci nych uzyskanych w ciqgu carego okresu studiow
licencjackich, z wyl4czeniem W-F ipraktyk studenckich.
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Wydzial Ekonomii i Zarzydzania

Kierunek :likonomia
SpecjalnoSd : lLnkcjonorvanic i rozwdj gospodarki rvspolczesnej,

gospodarka rcgionalna i lokalna.
handel zagraniczny,
rachunkowo(d i finanse.

Rodzaj studidw : studia picrwszcgo stopnia
Forma studi6$ : stacjonarne
Limit : ntinimalny linrit na krzd4 spec-ialnosi -50;

nrirksymalny linrit na kazdil spec-jalnoSd _ 100
L'ruchomienie okrcilonclj specialnolci uwitrur'rko\vanejcsl liczb4 chgrnych. W przypadku nic rvvpelnicnia lrnitu
rninimalnego na danq specjalnosc studcnt Inozc przenicSc siq na innq, ktora bqizic u^rchonriona'

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r matematyka, wiedza o spoleczeistwie. historia, geografia

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 ma turQ";

' Podslaw4 kwalilikaqi jest w.vnik egzaminu maturalnego z malematl'ki lub rviedzv o spoleczcrisrrvie lub
historii lub geogratii - rvr magany poziom podstarvowy lub rozszerzony.

' Rckrutacja i sposob przericzania punktow zgodna z $2, sr, \5. $6. $7 czQsci ogornej uchwar). scnatr.
Kandydnci, ktdrzy zdali ,,star4 mature":
' Podstaw4 kwalifikacji jest w)'nik egzaminu dojrzalo3ci z nratemarykr lub rviedzy o spoleczeistwie lub

historii lub geografii
o Rekrutacja i sposob przeliczania punktriw zgodna z s2. s3, $5, g6, gg czqsci og6rnej Uchrvaty Senatu
Kandydaci, ktbrzy zdali Maturq Miprlzynarodow4 (lB):
' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z natcmatyki lub rviedzy o spoleczeistrvie lub

hisrorii lub qeografii- wymagany pozionl nizszy (SL) lub poziorn rvyzszy (ttL).
' Rekrutacia i sposdb przeriozarria punktriw zgodna z $2, {i,$5, r6. {9 czgsci ogornej uchwary senaru.
Kandydaci posiadaj4cy 6wiadcctwo dojralosci uzyskane za granicq:
' PodstawE kwalifikacji jest wynik cgzaminu dolrzalosci z nrateniatvki lub rviedzy o spolcczeistuie lub

historii Iub geografii
o Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z rs2, $3, $5, r\6, $ l0 czQici ogolnej t.lchwaly Scnatu.

Kierunek : Zarzqdzanie
Specjalno3d :zarzEdzanieorgernizacjamipublicznymr

ztr zqdzanie przcdsiQbiorstwen.)
Rodzaj sludidw : studia pier\!szcgo stopnja
Forma studi6w : stacionarne
Limit : nrrninralny lirnit na kazda specjalnoic -50.

rnakslrnalny linrir na kazd4 spocjatnojc _ t00
IJntchomicnie okrclloncl spec'jrlnoSct u$arunkowane.icst liczbE chqlnych. W przyparJku nic s r pclnir:nia linitu
minimalncqo na dan4 spec-lalno(i studenr ntoze przenic3t si9 na inni1, kt<ira bgclzic uruchontioni

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. ntatematlka. rriedza o spoleczenst\\ic. historia. geografla

Kandydaci. kl6rzy zdali .,now4 nraturf'.:
r PodstarvQ krvalifi kar"'.|i jcst $)nik cgzantinu rnaturalncgo z nratcnratvki lub rvictlzy o spoleczcrlslrvic lub

historii lub gcografii - \r'ynt {rn}- poziclnr podstaworvy lub rozszertony.. Rckrutacja ispos6b przeliczania punkrow zgodna z ii2, $3. $.5. \6. {7 czr;Sci ogolncj llchrvalv Scniitu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,staril rnarurQ":
o Porlstarvq k$alilikacji jcst rvynrk eszaminu doirzalosci z natcmanki lub rviedzy o spoleczcrislrrrc lub

hrstorii lub qeosralii
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' Rckrutacja i sposdb przericzania punktow zgodna z \\2, $3.$5, -s6, $E czQsci ogornej Uchrvaly scnaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzynarodolvg (lB):
' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z Inalenatyki lub ,,viedzy o spolcczeristwie

historii lub geografii - rvynragany poziom ni2szy (SL) lub pozionr wy2szy (llL).o Rckrutacja i sposdb przeliczania punktorv zgodna z 12, lj3.$5, $6. ,s9 .rU,., o96lncj Uchwaty Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadcrtwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
' Podsta\!4 krvirlifikacji jest rr1'nik egzaninu dojrzakrsci z nrfltematvki luLr rviedzy o spolcczcristwic

historii lub gcografii

' Rckruracja isposdb przeliczania punktow zgodna z \2. s3. $5. \6. \r0 czgsciogdrncj tjchwary scnaru

IUD

tu0

Kierunek
SpecjnlnoSd

Ekonomia
ekonomia rozwoju regionalnego.
t'unkcjonowanie i roztvoj gospodarki \vsp6lczesncj,
gospodarka 5\viatowa,
przedsiqbiorslwo na rynku
studia druqiego stopnia
slacJonarne
rnininralny limit na kazdq specjalno(i - 50,

Rodzaj studi6w
Forma sludi6rv
Limit

maksymalny linrir na kazdq specjalnosi _ 120
Uruchomienie okrellonej spccjalno(ci uwaru n kowane jest liczb4chqtnych. w przrpaclku nie rvypelnicnia lirniru
minimalnego na dan4 specjalnoii srudent mo2e przenieSi siq na inn4, ktora bedzie uruchomiona-

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplonie ukoiczenia studiow pierwszego stopnra,. Srednia arytmctyczna ocen ze studidw.

. rekrutacja isposob przeliczania punktdw zgodne z $ l.l czq3ci ogolnej Uchrvall, Senatu.

Kierunek : Zarzqdzanie
Specjalnosd :zarz4dzanieorganizacjamipublicznymi,

zar z4dzanie przeds i gbiorstwcm
Rodzaj studi6w : studid drugicgo sl(,pnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit : minimalny lirnit na kazdil specjalno6i 50,

rnaksynralny linrit na kazdil spccjalnoSi _ 120
Uruchomienie okreSloncj specjalno(ci urvarunkorvane jcst liczbq chgrnych. W przypadku nic wypelnjenjn lrmiru
rninrnralnego na dan4 specjalno6C student moze przenieSC sig na innq, kt6ra bgdzie uruchomiona.'

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

. occna na dyplonrie ukoiczenia studi6w picrwszego stopnia.

. Srednia ar.\,tmetyczna ocen zc studiow.

. rekrutacja isposdb przcliczarrrir punktorv zgodne z $14 czQSci ogolnej Uuhrvaly Scnatu.

Kierunek :Ekonomia
Spccjalno3d : l'unkc jonorvanie r rozrv6-i gospodarki wspdlczesnei.

,.:rrspodarka rcgionllna j I,rktrlna.
hundel zagranrczny.
rilchunkowoia i linrnse

Rodzaj studi6w : studia picrwszego stopnia
Forma studi6w : iestacionarne
Limit : nrrnirnalnl, linrit rra kazd4 specjalno(C - 50. bez jinritu rnrksyrnllncgo
(lruchomicnie okreilonej specjalnosci urvarunkorvanc iest liczbq chQtnych. w pizypaclkir nic wypehricnia lrnitu
rninimalnego na dan4 spccjarnosd strdcnt Inoie przenic(c sig na inni, ktora bEdzie uruchonriona.
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Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematlka, rviedza o spolcczeistwic, historia. gcografla

Kandydaci, ktrirzy zdali ,,now4 maturt":
r PodstarvE krvaliilkaljijcst wynik eszaminu maturalnego z matematyk lub rviedzy o spolcczcrisrrvie lub

historii lub gcografii i - rvymagany poziom podstarvorvy lub rozszerzonl,.
. Rckrutacia i sposr5b przeliczania punktd*.zgodna z N2, $3. S5. $6. $7 czgSci ogolnel (Jchrvaly Scnatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturt":
. Podstawil kwalilikacji jcst rvynik cgzanrinu dojrzrbsci z nlatcnraryKr

historii lub gcograiii.
. RekrutacJa i spos(rb przeliczania pLrnktdrv zgodna z ns2. ,,s3, $5. 

"s6,Kandydaci, kt6rzy zdali Mnturt iUitdzynarodow4 (tB):
$8 czgrlci ogiilncj (ichwirly Senatu

spoleczenstrvie Iub

' Podstaw4 kwalifikacji jcst !\ynik egzaminu matltralncgo z nratenratyk lub wieclzy o spolcczcristrvie lub
historii lub gcografii - wvrraeany poziom nizszy (SL) lub poziorn w)zszy (lJl.).

r Rekrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodna z 52, \1,$5, .s6. $9 cz93ci ogdlneJ Ucht!al).Senatu
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectrvo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
. Podstaw4 kwalilikacji jcst rvynik egzaminu dojrzatodci z matematyki lub rviedzy o

historii lub geografli.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z 52. 53. .s5, .s6,

Kierunek :Ekonomia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Specjalno5d : ekonomia rozwoju regionalnego.

funkcjonowanie i rozwoj gospodark i wspdlczesnej.
gospodarka Swiatowa,
przedsiebiorstwo na rvnku

Forma studi6w : icstacjonarne

$ l0 czq3cr ogdlncj Uch\valy Senatu.

Limit : nrinimalny limit 50 na kazd4 spccjalnoSc, bez limitu maksymalnego
Uruchotnienie okrsilonei specjalnoici uwarun kowanc j est liczbE chErnlch. W przypadku nrc \y!.pclnienia limitu
minimalnego na danil specjalnosi student mo2e przenresd siq na innq. ktdra bgdzie uruchorniona.

W postQpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagq:

. ocera na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego sbpnia,

. Srednia arltmetyczna ocen ze studiow,

. rekrutacia i sposdb przeliczania punktow zgodne z $ l4 czEici ogr!lnej L]chrva.ly Scnaru.

Kierunek i Zatzadzanie
Rodzaj studi6w : studia preruszcgo stopnia
SpecjalnoSd: zarzqdzanieorganizacjanripublicznymi

t.iv z\ld zan te przcds iQb iorstwem
Forma studi6w : nicstacionarne

r matcnralyka, rvicdza o spolcczcristrvie. historia. gcografia

Kandydaci, ktdrz] zdali .,nowl maturt" :

. Podsta\!4 krv lilikacji .jcsr rvy.nik egzaminu nruturllnego
historii lutr geogralii - wynaganv poziom podstarvowy lub

. Rckrul;tcid i spos6b przclrczania l)unktow zgodr)a z S2. $3.

Iub \vtcdzy o spolcczeistwie lub

z nraterniltyki lub wicdzy o spolcclcristwie
rozszcrzony.

rs5, $6, $7 cze(ci ogrllnej [Jchrvrly Scnatu.

Linrit : nrinitnalny linrit 50 na kazdq speciillnosi, bez limiru maKsynlalncgo
Ijruchonrrenie okrc(lonc'i spcclalnoici uwaru n kowanc jest liczbq chqtnych. W przl,padku nic rvypclnicnia limitu
minirnalnego na danl specjalnosd student moze przcnicic sig na innq. kt6ra bqdzie urrrchornioni.

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

tuo
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Kandydaci, ktbrzy zdnli,,starQ maturg":

' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloici z matemary'k lub wiedzy o spoleczeistwre
historii lub geograni

. Rekrutacja i sposrlb przeliczania punkt6w zgodna z $2, .si. $5..*6, gg czgdci ogolncj uchwaly senaru.
Kandydaci, kt6rzy ali Maturt Mifdzynarodow4 (lB):
' PodstawE kwalifikacji jest wy-nik egzaminu maturalnego z matematyk lub wicttzy o spoleczeistwre

historii lub geogratii - rvynragany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).r Rekrutacja i sposdb przeliczania puuktow zgodna z S2, S3, $5, :\6, s\9 czQSci ()96lncj Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzamtnu dojrzaloSci z nratematyki lub rvicrlzy o spoleczeisrwie
historii lub geografii

. Rckrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, 53, S5.''6, gl0 czqsciogolnej Uchwriy Senatu

Kierunek
Rodzaj studi6w
Specjalnold:

Forma studiow

ZarzqtJzanie
studia drugiego stopnia
zarzqtJz anie organizacjami publicznl m i.
zar zErJzante przeds i gb iorstwem
nrestacJonarne

Limit : nrininralny Iimit 50 na kaZd4 spccjalno$c, bcz limitu maksymalnego
Uruchomienie okreslonej speclalno(ci uwaru nkowane j est liczb4chetnlch. W przypa-dku nie wypelnienia limrtu
minimalnego na dan4 specjalnoSi student moze przeniesi si9 na inn4, [tora bgdzie uruchomioni.

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia.
o Srednia arytmeryczna ocen ze studiow,
. rekutacja i sposob przcliczania punktriw zgodne z $ l.l czqSci ogolnej Uchlvaly Senatu.

Kierunek : Migdzynarodorve stosunki gospodarcze (warunkowo - rekrutacja na ki€runek
zostanie uruchomiona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i szkornictwa wyzszego)

SpecjalnoSd : handelmigdzynarodowy
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit : minirnalny limit na specjalno3c - 30;

rnaksymalny limit na spec.jalnodd - 60.

Przedmioty brane pod uwag€ w postppowaniu kwalifikacljnym:

o rviedza o spoleczeristrvie, geografia. historia

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowl maturt',:
' Podstaw4 kwalifikacji.icst wynik egzaminu maturalnego z rviedzy o spoleczeistwie Iub geosrafii jub historii

- \ryntagany pozionr podstawowy lub rozszcrzony.

' Rekruracja i sposdb przeliczania punkt6rv zgodna z $2, $3, $5, \6, $7 czEsci ogornej tjcrrwaly senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,slarq mature";
' Podstaw4 kwalifikacjilest wynik eezaminu dojrzakrSci z wiedzy o spoleczeristwie iub gcogr fii lub histolr.r Rekrutac.ja ispos6b przcliczania punktow zgodna z N2, N3, s\5, $6. g8 czqSci ogolnej (J;hr;ly Senaru.
Kandydrci, kt6rzy zdali illalurt Mi€dzynarodow4 (tB):
' PodstawE kualifikacji .iest rvynik egzantinu maturalnego z wiedzy o spoleczeistwic lub geogratii lub historii

- rvvmaqany pozroln ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacia i sposob przcliczania punkrow zgodna z s\2, $1, $5.rs6, _s9 czgsci ogolnej tJchwaty Senatu
Kandldaci posiadajlcy Srviadectwo dojrzalosci uzvskanc za granic4:
' Podstawq kwalifikac,i.jest wvnik egzantinu doirzalosci z wiedzy o spoleczeistwie lub gcografii lub historii.
' Ilekruracja isposob przcliczania punktorv zgodna z g2, gj. g5, s6. \10 czqsci .gtirnej t-Jchivary Scnatu.
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Kierunek : Migdzynarodorve stosunki gospodarcze (warunkowo - rekrutacja na kicrunek
zostanie uruchonriona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa wyiszego)

SpecjalnoSd
Rodzaj studiriw
Forma studi6w
Limil

rvspolpraca m igdzynarodowa
studia drugicgo stopnia
stacJonarne
nrinimaln) limit na specjalno3c - 30.

maksymalny lirnil na specjalnoSi - 60

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uw gQ:

. ocena na dlplonie uko6czenia studi6rv pierwszcgo stopnta,

. ircdnia arltmetycznil ocen ze studi6w.

. rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z s\14 czgsci o96lnej Uchwaly Scnaru

Kierunek : Migdzynarodowe stosunki gospodarcze (warunkowo - rekruracja na kierunek
zostanie uruchomiona pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki iszkolnictwa Wy2szego)

SpecjalnoSd : handel m igdzynarodowy
Rodzaj sludidn : stUdia picrwsle!:o slopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : rnininralny limit na specjalnoSi - 30, bez limitu maksymalnego

Przedmiofy brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. rvicdza o spo.leczeistwie, geografia, historia

Kandydaci, ktrirzy zdali ,,now4 maturt":
' Podstawq kwalifikaciijest wynik egzaminu ntaturalnegct z wiedzy o spo.leczeistwic lub geografii lub
historii- wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.
r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z s2, $3, s5.$6. g7 czgsci ogolnej uchwaty senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturt":
' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z wiedzy o spoleczeistwie lub geografii lub historii
' Rckrutacia i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, $1, s5, a6, gE czEsci ogdrnej uchwaty senatu.
Kandydaci, kt'rzy zd8li Maturg Mitdzynarodow4 (lB):
' Podslaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczehstwie lub geografii lub historii

- wymagany pozionl rrizszy (SL) lub poziom wyzszy (tiL).
' Rckrutacja i sposob przcliczania punktdw zgodna z $2, $3, $5,"s6, s9 czQsci ogdlnej Ljchwaly senalu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

' Podstaq'Ekt!alillkac.iiJcsl\tntkegzanrinudojrzalo$ci zwic'Jzy o spoleczenst\yie lub geogralii Iubhistorii.
' Rekruracja i sposob przeliczania punkrow zgodna z $2, $3, s5,$6, $ r0 czgsci ogornej (Jchwary Senatu.

Kierunek : illigdrynarodowe stosunki gospodarcze (warunkowo - rekrutacja na kierunek
zostanie uruchomiona pod rvarunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego)

Rodzaj sludi6w : studia dnrgicgo stopnia
SpccjalnoS{ rrvsprllpracamigdzvnarodorva
Formr sludi6rv : nicstacjonarne
Limit : nrinrnralny Iirnit l0 na spccjalno5i. bez Iimilu maksyrnalnego

w postfpowaniu kwnlilikacvjnym bfd4 brane pod urvrrgp:

. ocena na dyplonrie ukonczenia studidw pienvszego stopnia,

. srcdnta ar)tnrctyczna occn le sludidw,

' rekrutncjir i sposob przcliczania punkrdw zgodne z.sr,r czQici ogolnej tJchrvaly senatu
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Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj sludi6w
Forma studi6w
Limit

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

jqzyk angielski

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowq maturq":

' Podsraw4 kwalifikacji .iest rvynrk cgzaminu marurarnego z jgzyka anr.:ierskiego - wvmagan) pozrom
podstawowy lub rozszerzony.

- Rckrutacja i sposob przericzania punktdw zgodna z rs2, sl. {6, $7 czqici o96rncj uchlvary scnaru.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,sta14 maturf":
. Podstaw4 kwalifi kacj i jesr wyn ik egzarn r nu doj rzalo(c i z j gzyka ang ie lskiero. Rekrutacja i sposob przeliczania punkrdw zgodna z 5\2. 53, -s6, SE czgsci o96lnej Uchwaly.senatu
Kandydnci, kt6rzy zdali Maturt Mi€dzynarodowg (lB):
' P_"j:,."y4 kwalitikacjijest wvnrk egzanrinu Inarurarnego z jqzyka angierskieso - wynrxgan). pozrom nrzszv(SL) lub poziorn rvlzszy (llt.).
. Rekrutacja 

$6. rs9 czpsci ogolnej Uchrvaly Senanr.
Kandydaci pos granrc4:. PodslawE k 

^e^ "",' Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z sr, sr,3ai-1ilir-',ti' igslin"; u.l,*or), s.nnr,

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r .jEzyk angiclski

Kandydrci, kt6rzy zdali,,now4 mature" :

' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu nraturarnego z iqzyka angierskiego - rvynraganv pozi.m
podslawowv lub rozszerzony_

' Rekrutacja r spos6b przericzania punkrow zgodna z \2. $3, \6. \7 czqsci ogtirrrc'i tJchwaly Senatu.
Kandydaci. kt6rzy zdali,,star4 ma turt":
o PodstarvE kwalrfikacjijest wvnik cgzanrinu dojrzaloSci z.jgz1.ka arrgielskiego. Rckrulacia i spos6b przeliczania purktdw zgodna z r\2, 53, $6. $E czqSci ogolncj l,rchwaly Senrtu.
Kandydaci, kt6rz] zdali Maturq ill ipdzy.na rodowq (t B):
' P:-dt'."t:rt krva litikac.ji .lcsr rvynik egzaminu nraturarnego zjqzvka angierskicgo - w]-maglny pozionr nirszv

tSI.) lub poziorn ulisz) {ttt_).

:- I-{ekrutac.ja i sposdb przericzarria punktdrv zgodna z s\2. $3. $6, 
"*9 

czQ(ci ogdrnc.i t lchwaly senaru
Kandvdaci posiadajqcy Swiadectwo rlojrzaloSci uzyskanc za granic4:. Podstaq4 kwalillkacjijest rvlrrik c,gzaninu dojrzalodciz jgzyka ar.,gi"l.ki"gn. Rckrulacja i sposob przcliczarril punkrtirv zgodna z s\2, i\1. 56. \s l0 clgsct oerilrrc.j I tchwalv Scnatu.

Kierune k : Filologia
Specjrlnosd : fi lologia angielska

Wydzial Filologiczny

Filologia
fi Iologia angiclska
studia pierwszeqo sbpnia
stacjonarnc
t20

Filologia
filologia angielska
studia pierrvszego stopnia
n restacJonarnc (zaoczne)
75

20



Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit :75

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

r pisemny cgzamin rvstqpny w.jgzyku angiclskirn z wiedzy filologicznci (progrom stu(li6w I sropnia) w
zakresic: .iqzykoznuw st t! a, jQz) kozna$ st\\'a slosotvanego, Iitcratury anciciskieJ i unrcrl kariskie'j. kulturl
kraj6w angiclskiego obszaru lqzykowcgo: cz)1anie ze zrozumienicrn tcksl6rv dot,-crilclch \\.w
problematyki,

. warunkiem prz)'stqpicnia do erzaminu.jest posiadilnie dyplomu ukonczcnir studitirv pierrvszcgo stopnil. w
pienvszel kolejnodci kierunktirv f ilologicznych.

. rekrutacja i spos6b przeliczania punktorv zgodne z $ l-l czQSci ogdlnej tJchrvaly Scnatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj stutli6w
Forma studi6w
Limit

Filokrgia
filologia bialoruska
sludia pierwszego stopnia
slaclonarne
20

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r lEzyk polski,.iqzyk bia.loruski

Kandydaci, kl'rzy zdali,,now4 maturQ":
. Podstaw4 kwalifikacii .iest tvynik egzamiou nraturalnego z jqzyka polskiego lub -jqzyka bialoruskjc!:g -

wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony
. Rekrutacja i sposob przeliczania punktdrv zgodna z rs2. -s3. $-5. $6. $7 czqscio96lncj uchtvaly scnatu
Kandydaci, ktfrzy zdali,,sta rQ maturQ":
. Podstaw4 kwalitikaciijest wynik cgzaminu dojrzalosci z.iEzyka polskiego lubjpzyka bialoruskicgo.
. Rekrutacja i spostib przeliczania punktorv zgodna z $2. 53. S5. \6. 5s8 czg(ci orrolncj LJchwitl), Scnahr.
Kandydaci, kt6rzy zdali Malurt lvlitdzynarodowQ (tB):
. Kandydat zdaje egzamin ustny zjgzyka polskiego lubiqzyka bialoruskiego, do wyboru przez kandydata.. R€krutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $1, $5, $6, $9 czgsci og(rlnej Uchwaly Senatu
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. Podstaw4 kwalifi kacj i jest wyn ik egzam inu dojrzaloic i z igzyka potsk ieco tub i gzyka b ia lorusk iego.

' W przypadku braku occn-v"rrvyniku z.jgzyka polskrego lubjgzyka bialoruskiego na slviadectwre do-irzaloScr
lub na swiadectwic ukoriczcnia szkoly sredniej kandydat przystqpuje do cgzarninu ,srnego z .i{z}ka
polskiego lub jgzvka bialorusk ic,to do w). boru przez kandydata.

. RckrutacJa isposob przeliczania punktorv zgodna z \2, $3. r\5, {6. ,,st0 czQ(ci o96lncj Uchrvaly Scnaru

Kierunek :Filologia
specjalnosd : filoiogia bialoruska (dla kandydatow rozpoczynai4cych narrkg iqzyka bialoruskicro od

Dodstaw)
Rodzaj studi6w : sturJia picrrvszcgo stupni;r
Forma studi6w : stacionarne
Limit :20

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzyk polski

Kandvdaci, kt6rzy zdali ,,non4 mature":

' I)odstaw4 krvalifikacji jcst wynik egzanriuu nraturalneg. z .iqzyka polskicgo - wyr.rgany poziorn
pedstawowv lub rozslerzony

' Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zrodna z $2. $i, .s6. \7 czesci ogolnei uch\r.aly scn rrl
Ka ndvdaci, kldrzy z(lali.,star{ uraturf":
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. Podstawq kwalifikacjijest rvynik egzaminu dojrzalo5ci zjgzyka polskiego .. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z g2, S3, N6, 5s8 czq(ci ogtilnej Uchwaly Scnatu.
Kandydaci, kt'rzy z.lali Maturt Miedzynarodowq (tB):
o PodstawE kwalilikacj i jest rvyn ik egzant inu maturalnego z jgzyka po lskiego.. Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z ,'2, $1, 56. g9 czqSci o96lnej Uchn,aly SenarLr.
Kandvdaci posiadajgcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
r Podstarvqkwalifikacjijesr wynik cgzanrinu dojrzalo6ci zjgzykapoiskicgo.
' w prrypadku braku oceny,'rvl niku z jgzyka polskiego na iBiadectrvie dojrzalosci lub na swiadecrr\ ie

ukoriczenia szkory- $redniej kandydat przystgpuje do egiaminu ustnego zjqzyka polskiego.. Rekrutacja isposob przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, 56, $t0 czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
Specjalnoi(
Rodztrj studi6rry
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia bialoruska z jqzS,kicrn angielskim
studia pierwszego stopnia
sracjonarne
I5

Filologia
filologia bialorLrska zjqzykiem angielskirn (dla kandydatow rozpoczvnajqcvch naukq-jqzyka
bialoruskiego od podstarv)

studia picrwszego stopnia
stacJonarne
t5

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski, jgzyk bialoruski, jgzyk angielski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturt":
' Podstawa kwalifikac.ii.ie st wynik egzaminu maturarnego zjqzyka angierskiego iigzyka porskiego rubJQzyka

bialoruskiego do wyboru przez kandydata - wymagany poziom porisrawo*yiuU io.sz"riony. 
-

r Rckrutacja ispos6b przericzania punktow zgodna z $2, $j, s4, s5. $7 czgsci ogorncj Uchwaiy Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,star4 maturt":
r PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jpzyka angierskiego i jpzyka porskiego rub lqzyxabialoruskiego do wyboru przez kandydata.
. Rekrutacja i sposob przeliczania purktow zgodna z $2, $3, S1. $5, gg czgdci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Marurt Migdzynarodowq (lB):
' Podstawq kwalifikacli jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego i igzyka angielskiego -

wymagany pozrom niZszy (SL) lub poziorn \rryzszy ( HL).
' Rekrutacja i sposob przericzania punkt6w zgodna z s2, s3. s4, \5. .s9 czpici .,g6rnej uchwaly scnatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiad€ctwo rtojrzaloSci uzyskane za granic4:
r Podstaw4 kwalifikacjijesr w1nik egzarninu dojrzalosci zjEzyka angielskicgo ijEzyka polskicgo lubj9z1xa

bialoruskiego do wyboru przez kandydata.
o W przypadku braku oceny ka bialoruskiego na Swiadectwie dojrzaloScilub na swiadectwie ukoi

polskiego lubjgzyka bialor 
rzystgpu'je do egzaminu ustncSo z j9zyka

' W przypadku braku oceny,'wyniftu z jgzyka angielskiego na Srviadectrvie dojrzalosci lub na $rviadectwie
ukoriczenia szkoly iredniej karrdydat przystgpuje do cgzaminu usrnego z.iQZyka angielskiego.r Rekrutac-ia i sposdb przeliczania punktow zgodna z 52, s\3, \s4. S5. $ l0 czgici ogolic,j Uchwaly Scnatu.

Kierunek
SpecjslnoSd

Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limia

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o 1qz.vk polski..iqzyk angielski

Kandydaci, kt'rzy zdali.,now4 matu rg":
. Podstaw4 kwaliflkacji jcst wynik egzantinu maturalnego z igzvka polskiego i .jgz1.ka angiclskiego

wvmagany poziom podstawowy lub rozszerzony.
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. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z $2, s3, $4, N7 czqsci ogolnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, ka6rzy zdali,,starA maturf ":
' Podstaw4 kwa lifikacj i jest rvyn ik egzarn inu dojrzalosc i z igzyka po lskiego i igzyka angietsk iego.. Rekrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodna z $2, $3, $4. r\EE czQici ogolnej tJchrvaly scnatu.
Kandydaci, ka6rzy zdali Maturt lUiedzynarodow4 (tB):
. PodslawE kwalit)kacji jest w.v. nik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego i jgzyka angiclskicgo

wymagany poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
o Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z 52, {3, $4, N9 czqsci ogolnc,j Uchwaly Senaru.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzarninu dojrzalosci ziEzyka polskiego ijgzyka angiclskiego,o W przypadku braku oceny/rvyniku z jqzyka polskiego na 4wiadeclwie doirzalosci lub na Swiadccrrvre
ukoirczenia szkoly Sredniej kandydat przyslQp{e do sgzanrinu ustnego zjgzyki polskiego.

' W PrzyPadku braku oceny/rwniku z jEzyka angielskiego na Srriadecrwie dojrzalosci lub na Swiadectwic
ukoriczenia szkoly sredniej kandydat przvstQpuje do egzaminu ustneso ziEzvka angiclskicgo.

' Rekrutacja isposob przeliczania punkr6rv zgodna z s2, $3, \4, $10 czEsci ogolnej uchwal), scnatu.

Kierunek :Filologia
Specjalnoid : filologia bialoruska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forme studi6w : stacjonarne
Limia : 20

W postgpowaniu kwalifikacyjnyrn bpdE brane pod urvagE:
rv przypadku absolwenrdw studiow pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalno6ci:
filologia bialoruska, filologia bialoruska zjgzykicm angielskim, filologia bialorLrska(dla kandydatdw
rozpoczynaj4cych naukqjqzyka bialoruskicgo od podstaw), filologia bialoruska z.jqzykiem angielskirn (dla
kandydat6w rozpoczynajqcych naukg jgzyka bialoruskiego od podstaw):

. ocena na dyplonlie ukoiczcnia studi6w,
r Srednia ocen ze studiow.

w przypadku absolwentow innych kierunkow, kt6tzy wykazq sie prakryczn4 znajornosciq jgzyr<a
bialoruskiego na poziomie cl wedlug Europejskiego systemu opisu Ksztalcenia JQzykowego Rady Euiopy;

' ocena z egzamrnu wstQpnego w jQzyku bialoruskim z wiedzy lilologicznej (program srudiow I
stoDnia).

. Rekrutacja i sposob przelrczania punkt6w zgodna z \ l4 czQSci ogolnrj Uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studiriw
Forma studi6w
Limia

Filologia
filologia biabruska z jqzykiem angielskinr
studia drugiego stopnia
stacJonarne
t5

W postgpowaniu kwalifikacyjnyrn bgdq brane pod uwagg:
w przypadku absolwcntow studi6w picrwszego stopnia kierunku; filologia. spccjalnoici:

filoloeia bialoruska z jgzykiern angielskim, iilologia bialoruska z jgzykienr angielskinr (rlla karr4ytlarorv
rozpocz-ynalqcych naukg.jgzyka bialoruskiego od podstawl:

. ocena na dyplomie ukoticzenia sludiow.
r srednia occn ze studiow.

w przypadku absolwentdw innych kierunk6w. ktorzy wlka24 sig prakty,czn4 znajonrosciq jgzl,ka
bialoruskiego na poziomic Cl rvedlug Duropejskiego systemu opisu Ksltalcenia Jgzykorvego nady tiurop;
ijgzyka angielskicgo na poziomie B2 rvcdlug Europejskiego Sysrenru opisu Ksztaiccnia Jr;)ykorvc:go Ra<ii
Europy:

' occna z cgzaminu wstqpnego rv igzyku bidlonrskim i angiclskirn z rviedzy rilologicznc'j
(program stud iow lsropnia).

. Rekruracia i sposob przeliczania punktow zgodna z $ l4 czgSci ogolne,j (Jchwaly Scnatu.
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Kierunek : Filologia
Specjalnosd : fi lologia rosyjska
Rodzaj studi6w : studia pierrszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :60

Przedmioty brane pod uwage w postqpowaniu kwalifikacyjnym:

r jEzyk polski, jqzyk rosljski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturt":
. PodstawE kwalifikacji jcst wyn.ik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego lub jqzyka rosyjsxrego

wymagany poztom podstaworvy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z s\2, $3, lj5, 16. $7 cz96ci ogolncj Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kl6rzy zdali,,starQ maturf":
' PodsrawE kwalifikacj i jesr wyn ik egzarn inu doj rzaroSc i z igzyka po rsk iego rub .igzyka rosyj sk iego.o Rekrutacja i sposob przeliczania punkrorv zgodna z $2, s\3, .s5, 5s6,$g czgsci ogritnej Uchrvaly Scnatu
Kandydaci, kt6rzy zdali Malurq Mitdz),narodowQ (lB):
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzamrnu Inaturarnego z iqzyka porskiceo - rvynagany poziom nlzsz!

(SL) lub poziom wyzszy (HL)
o Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $5, $6. $9 czgsci ogornej Uchwaly Senatu
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za grani"4;o PodstawE kwalifi kacj i jesi wyn ik egzam inu dojrzarosc i z i Ez1'ka poisk iego rub igzyka rosyj skiego.r w przynadku braku oceny/wyniku zJEzyka polskiego lubjqzyka rosyjskiego na swiaaeciwie iolrzaloSci lub

na swiadectwie ukorlczenia szkoty Sredniej kandydat przystqpuje oo cgzanlrnu ustnego z JQzyka porskiego
lubjgryka rosyjskiego do wyboru przez kandydara.

' Rekrutacja i sposob przericzania punktow zgodna z 92, 93, g5. s6, { t0 czgsci o96rnej Uchwary senat-.

Kierunek :Filologia
specjalnosd : filologia rostska (dra kandydat6w rozpoczynaiqcych nauk€.iezyka rosyjskiego od podstaw)
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limil :60

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r lqzyk polski

Kandvdaci, kt6rzy zdali,,now4 matnrf" :

' Podstaw. kwalifikacji jest rvynik cgzamrnu marurarnego z iqzyka porskiego - wymagany pozrom
podstawowy lub rozszerzony.

' R€krutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, -s6, $7 czqsci ogornej uchwaly senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali,,starq maturf":
. Podstawq kwalifikacjijesr wynik egzaminu dojrzalodci z jEiryka polskicgo.

' Rckrutacja i sposdb przericzania punktow zgodna z $2. $3, \\6. .st czgsci o96rnej uchwary scnatu.
Kandydaci, kt6rzy zdati Maturt MiQdzynarodow4 (lB):
' Podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzarrrinu maturarnego z.iqzyka porskicgo - wyrnagany p.ziorn nrzszy(SL) luh poziom wyzszy ( L).

Rekrutacja isposob przericzarria punkrdrv zgodna z \2, ,.s-r. \6. *s9 czgsci ogornej uchr\ary scnatu.
Kaodydaci posiadajqcy Swiadectrvo dojrzalosci uzyskane za grrnic4:o Podstawq kwalifikacj i jest rvynik cgzanrinu dojrzaloSci z.jqiryka poiskicgo,I W przypadku braku ocenyr'wyniku z .jqzyka polskicgo na Swiade'ctwie tlojrzaloSci lub na swiadecr\vre

ukoiczenia szkoly 6rednic.i kandydat przystgpuje do cgiaminu ustnego z.iSzyka polskiego.. Rekrutacja i sposob przeliczan ia punkt6w zgod na z N2, $3, $6, s\ | 0 czQjci ogo Incj LJc h waty Scnatu.

Kicrunok : Filologia
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Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski, jqzyk rosljski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 msturt":
r Podstawq kwalifikacii jcst wynik egzaminu maturalnego

rvvnragarry poziom podstawolvy lub rozszerzony.
z .jEzyka polskicgo lub lpzyka rosyjskicgo

SpecjalnoSd
Rodzaj sludi6w
Forma studi6w
Linrit

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma sludi6w
Limit

fi lologia rosy.jska
studia pierwszcgo stopnia
n iestacjonarne
bez limrtu

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6rv zgodna z $2. $1. S5, !s6, 
"s7 

czqsci o96lnej Uchwaly Scn tu
Kandvdaci, kt6rzy zdali,,slarQ maturf":
' Podstawil krvalrlikac-iijesr rvvnik eszanrinu dolrzalo(ciz.iqzyka polskiero lubigzyka rosriskrego.
. Rekruracia i sposob przeliczania punkrdw zgodna z $2, $i, s5. $6. gE czq(ci o96lnej uchwaly Scnltu
Kandydaci, ktbrzy zdali Maturt Miedzlnarodowq (tB):
. PodstawE kwalifikacji .iest rvynik egzarrinu maturalnego z.iqzyka polskiego - wymagany poziom nizszv

(SL) lub poziorn rvyZszy (llL).
. Rckrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z l\2, $3, :\5, :s6, S9 czQjci ogoln.j Uch$.aly Scnatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzlskane za granic4:

' PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloicr ziqzyka polskiego lLrb.igzyka rosyjskicgo

' w przypadku braku ocenl'trvyniku zjEzyka polskiego lub.jEzyka rosl,jskrego na (rviadecrrvie dojrzalo(ci lub
na Swiildectwie ukoticzenia szkoly Srednie-i kandvdat przvstQprrje do cgzantinu ustnego z.jQZlka polskrego
lub jqzyka rosy'iskiego do wyboru przez kandydata.

. Rekrutacja rsposob przcliczania punkt6w zgodna z ,,s2, $3, 55, s6. gl0 czqsci ogdlnej Uch$aly Senatu

Filologia
filologia rosyjska (dla kandydatow rozpoczynaj4cych naukg.jgzyka rosyjskiego od podstaw)
stud ia pierwszego slopnia
niestacjonarne
bez Iimitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzyk polski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 mature":

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu nraturalnego z iEzl,ka polskiego - rvymagany poziom
podstawowy lub rozszerzony.

o Rekrutacia isposdb przeliczania punktow zgodna z 92. is3. \s6. $7 czqSci ogdlncj t..tchwaly Scnatu.
Kandydaci, ktitrzy zdali,,sta14 matu rg":
. Podstat!4 k$alifikacjijesr tIynik eezaminu dojrzalo(ci z jpzyka polskiego.
. Rekruracja i sposrib przcliczania punkr6w zgodna z $2. \j. i6. S8 czgici octilncj [,'clr*alv scnaru.
Kandvdaci, kt6r'ry zdali Mriurq lliqdzynarodowq (l B);
. Podstaw4 k\.alifikacji jest wvr)rk egzaminu maturalt)cgo z.jgryka polskicgo _ w)rnragany pozionr nizszy

(SL) lub pozionl wyzszy (llL).
. Rekruracja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z .s2, $3, $6. $9 czQsci 096lncj lichlvaly scniru.
Kandydaci posindajqcy Swiadcctwo dojrzaloSci uztskane za granic4:
. Podstawq klalifikacjijest wynik cgzarninu dojrzalo3ci z jqiryka polskiego.

' W przlpadku braku occn)'rrvtniku z jgzyka polskicqo na iwiadcct\vic clojrz kr(ci lub na (r\ra(lccr$re
ukonczcnia szkoly Srcdniej kandvdat przystQpuie do egzurniDu ,strlcgo z jgzlka p.lskie-go

. Rekrulacla i spostib przcliczania punktow zgodna z \2, Nj. $6. $ l0 czqlci os(ilr)c,l [.tchwal], Scnanl

Kierunck : F ilologia
SpecjalnoSd : fllologiarosviskazjgzvkierrangiclskrnr
Rodztj studidw : :'tudia picruszcqo stopnia
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Forma sludi6w : stacjonarne
Limit :30

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jqzyk polski, .iqzyk rosyjski..igzyk angiclski

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nor,r Q mtturt":
. PodstawE ktralifikacjijest wynik crzanrinu maturalncgo zjgzyka angielskicgo ij€zlka polskicuo lubjqzyka

rosyjskicgo do wvboru przez kandydata - wymilgany pozionr podstarvorvl, lub rozszerzony
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdrv zgodna z .\2. $3. :\4. $7 czgsci ogtilnej Uchrvaly Senfltu.
Kandydaci, kt6rzv zdali,,star4 matu rQ":

' Podstawq kivalifikacjijest wynik egzarninu dojrzalo6ci zjqzyka angiclskicgo ijez.vka polskiego lub jgzyka
rosyjskiego do wyboru przcz kandydata.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6rv zgodna z s\2. $3, 54, $8 czg(ci o96lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, ktirzy uJali Maturt Mitdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest rvynik cgzarrinu maruralnego z iqzyka polskiego i iqzyka lngiclskiego -

wvmagany poziorn niZszy 1S[.) lub poziorn wyzszy (l lt.).
o Rekrutacja i sposob przelicznnia punkt6rv zgodna z $2. s3. $4, $9 czgsci ogolnej tJchwaly senaru.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadcctrvo dojrzalosci uzyskane za granicq;

' Podstaw4 kwalifikacjijesr wynrk egzaminu dojrzarosci zigzyka porskiego Iub igzyka rosyjskrego iiEzyka
angielskiego.

' W Prrypadku braku oceny,'rvyniku z jpzyka potskiego lub jgzyka rosyjskiego na Swiadectrvie dojrza.loSci lub
na Swiadectwie ukonczenia szkoly Sredniej kandydat przystgpuje do egzaininu ustnego z jEzyka polskiego
lub jqzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata.

' w Przypadku braku oceny/rvyniku zjgzyka angielskiego na Swiadectwic dojrzaloSci lub na jwjadcct\\,ie
ukoriczenia szkoly Sredniej kandydar przystQpuie do egzaminu ustnego z jQZyka angielskiego.. Rekrutacja isposob przeliczania punktdw zeodna z s\2. f3. .s4, $10 czQiciog(rlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalnosd : filologia rosyjska z i1zykiem angierskim (dra kandydatow rozpoczyna.j4cych naukE jgzyka

rosyjskiego od podstaw)
Rodzaj studi6w : studia pierwszcgo stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit : 20

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk polski, jgzyk angielski

Kandydaci, kl6rzy alali.,nowQ mfl turQ":

' Podsrawq kwalifikacji -icsr rvrnik cgzarninu marurarnego iqzyka porskiego i iqzyka angicrskreg,,
wymagany poziom podstaworvy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z \s2, \i. $4. s7 czQ(ci og,ilncj uchrvaly Scnatu
Kandydaci, kl'rzy zdali,,sta14 matu r0":
o Podstaw4kwalifikacjijcst wynik cuzaminu dojrzalo(ci z.jgzyka porskicuo i.iqzlka anuierskiego.. Rekrutacja isposdb przelrczania punkt6w zgodna z \2, $j. \4. is ti cz$Sci ogdlnej t.lchualy Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf MifdzynarodoNQ (lB):
' Podstawq kwalifikacji jest rv.rnik cqzaminu nrarur.lnego z jpzyka porskicgo i iEzyka .ngicrskiego -

wvmagany poziom nizszy (SL) lub pozionr \\-,-iszy (llL).
. Rckrutncja i sposob przeliczanio punktd\! rgodna z r\2, r\3. \4. 5s9 czqjci ogdlnej Uchwaly Scnaru.
Kandydaci posiatlaj4cy Swiadcctwo dojrzalosci uzyskanc za granic4:
. Podstrwqkw litikacji.icsr rvl,nik cgzanrinu dojrz.kr3ci z.jgzryka polskicg'iiqzyka aneiclskicgo.
' w przypadku hraku occnyrwvniku z jqzyka polskiero na srviddcctwie doirzaloSci lub rin (rviadccrwie

ukoiczcnia szkoly Sredniej kandvdat przyslQpuje do cgzanrinu usrnsgo z.jQZyka polskicgo.

' W przypadku ltraku ocenyrtrl'niku zjgzlka angielskiego na srviadcctrvis tlojrzalo3ci Irrb na Sr.,iaclcctrvie
ukonczenia szkoly Sredniej kandldal przys{$puje do cgzarninu uslncgo z.iQZ}ka angielskicgo.
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Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z S2, $3, \4, gl0 cz95ci o96lnej Uchrvaly Scnaru

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Linril

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. jgzvk polski,jqzyk rosyjski

Ka ndl'daci, ktdrzy zdali,,now4 maturQ":
. PodsrirwE kivalilikacji jcst \vynik egzaminu maturxlnego z iqzyka polskiego lub .jgzyka rosyjskicgo -

\\vmilgany poziom podstawowT lub rozszerzony.
. Rekrut cja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z \2, $3. \\,1. {7 czQici 096tnej Uch\!.aly Senaru
Kandydaci, ktdrzy zdali,,star4 mature":
. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z.jqzyka polskiego lubjqzy,ka rosyiskicgo
o Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z ss2. $3, $4, $E cz93ci o96lnej Uchwalv Senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali Maturt Mitdzynarodow4 (l B):
. Podstaw4 kwalifikacji .jest wynik egzaminu nrlturalnego z jgzyka polskiego - wynitgany poziorr nizszl

(St.) lub poziorn \!yZszy (UL).
. Rckrutacia i spos6b przeliczania punkrow zgodna z \2, $3. \s4. \9 czq(ci o96lnej Uchwaly Scnatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloici uzyskane za gr:rric4.
. PodstawE kwalifikacji jest rvynik egzaminu dojrzaloici z jgzyka polskiego tub jEzyka rosy,jskiego.
. w przypadku braku ocenyr'wyniku z jqzyka polskiego tub jqzyka rosyjskiego na (wiadectwie dojrzaloSci lub

na Swiadectwie ukoriczenia szkoly Sredniej kandydat przystQpuje do cgzaminu usrnego
zlEzyka polskiego lub rosyjskiego do rwboru przez kandydata,
Rekrutacja i spostib przeliczania punkt6w zuodna z \2. $3, \4, r\ l0 czg(ci ogrllnej Uchrvaly Scnaru

Filologia
Ii Iologia rosl,jskr konrunikacja j gzykorva w sf'crzc biznesu
studia pierrvszego stopnia
stacjonarne
30

Filologia
filologia rosrjska kornunikacja jgzykowa w sfcrze biznesu
studia pierrvszego stopnia
n lestacJonarne

bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzyk polski.lqzyk rosyjski

Kandydaci. ktbrz,v lrlali,,now4 matur€":
. Podslawq kwalifikacjijesr wvnik cgzarninu maruralncgo z1qz1,ka polskiego lub.jgzyka rosl,jskicgo
. - wymagany poziom podstawo\r.v lub rozszerzony
. Rekrutacia i sposob przeliczania punktorv zgotlna z r\2, {3. gJ, is7 cze(ci og(ilnei tjchr{aly Scnatu
Kandydaci, kl'rzy zd^li,,starq matu rt":
. ItrdstawE krvalillkaciijest w'\'nik egzarninu dojrzukr(ci ziq4kapolskicqo lub-igzyka rosrlskiego.
. Rekrulacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z {2. -s-3. .s.1. r\8 czqsci o96lnej tJchwaly sen.tu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Mature iUitdzvnarodow4 (ll!):
. Podstawq krvalifikacji .jcst wynik cgzarninu nratrrralncgo z jqzyka polskiego - wyrrag ny pnziom nizszy

(Sl-) lub poziom wyzszy (l IL).
. l{ckrulac-ia i sposob przeliczania punktow zlodna z r{2, :\3. $,1. {9 czqlci ogolnej tjchwaly Scnalu.
Kandydaci posiada.i4cy Swiadcctwo dojrzllosci uzy$kanc za granic:l:
r Podstawq kwalilrkacjijest rvynik egzarninu doirzalodci z.jgzvka polskicgo lub.jqzl,ka rosyjskicgo

' w przyPadku braku ocenyirvyniku z jqzyka polskicgo lub.iQzyka rosYjskiego na irviadecrwic dojrzakr(ci lub
na iwiadecttrie ukoticzenia szkoly lrednic'j kandvdat przl stqpuje do cqzarninu usrncgtr
z jqzyka polskrer:o lub rosvjskicgo do rwboru przcz kandldata
Rekrutlcir isposrib przeliczania punkr6w zgodna z \2. \3. 

"sl. 
rs19.rn3.'0g6lnci tJchwirly Scnatu.
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Kierunek
SpccjalnoSd
Rodzaj studidw
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia rosyjska
shrdia drugiego stopnia
stacJonarne
60

W postQpowaniu kwalitikacy-in1.rn bgtiE blane- pod urvlgg:
w przypadku absolrvent6w shrdi6rl picrwszego stopnia kierunku: filologia. spec-irrlno3ci:
filologia rosyjska, lilologia rosl,jska z jgzykiem angielskinr, fiiologia 

'rosyjska 
(dla kantlydart!rv

rozpoczynai4cy ch naukE jpzyka rosyjskicgo od podstarv), filorogia rosyjika z igiykienr angicrskim (dra
kand)dat6w rozpoczynajEcych naukg jgzrka rosyjskiego od podsra*.):

o ocena na dyplomie ukoiczenia studiow,
. Srednia ocen ze studidw.

rv przy'padku itbsolwent6w innlch kjcrtrnkorv. ktdrzy rvrkazq siQ praktvcznE znajornoSc i4 j9z1ka rosyjskicgo
r:a poziomie Cl rvedlug Europejskiego Srstcnru Opisu Kszralcenia Jczy;korr"go naay-Ct,ropy i-19z1ia
angielskiego na poziomie B2 uedrug Europejskicgo systc*u opisu Ksztalicnia J[zyko",.go n"iy Errupy,

' ocena z egzaminu wstqpnego w .lqzyku ros.vjskirn z * iedzy firorogicznej (program studidw I
stopnia).

. Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z $14 czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalno5d : filologia rosl s ka jgzyk ienr angiclskim
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit : l0

W postQpowaniu kwalifikacy_jnym bQd4 brane pod uwagQ:
w przypadku absolwent6w studi6!v pierwszego sropnia kierunku: filologia. specjalnoici;
filologia rosyjska z igzykiem augierskim, filorogia rosyjska (dra kindyiatow rozpoczynai4cych naukqjqzyka rosyjskiego od podstaw), firorogia rosyjska z .jgzykiem angierskirn (dra 

- 
i<andydatow

rozpoczynaj4cych naukg jqzyka rosyjskiego od podsraw):
. ocena na dyplomie ukoriczenia studiorv,
o Srednia ocen ze studi6w-

w przypadku absolwentow innych kierunkow, ktcirzy wyka2q si9 praktycznq znajomosciqiqzyka rosyjskicgo
na poziomie C1 wed.lug Europejskiego Sysremu Opisu Kszralcenia tgrykowcgo noOy'fi,ropy ilgzyru
angielskiego na poziomie B2 wedlug Europcjskiego s ysremu opisu Ksztalcenia Jizyko*"go noay rrrlpy. ocena z egzaminu wsrQpnego w jqzyku rosyjskirn z wiedzy filologicznej (program studio\a I

stoDnla L

' Rckrutacja i sposdb przericzania purkrdw zgodna z r\ r.l czeici ogdrnej Uchrvaly senatu.

Kierunck
Specjnlnosd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Filologia
filologia rosyjska
studia drugiego stopnia
ntestacJonarne
bcz linritu

W postgporvaniu knalifikacyjnl'rn bgdE brane pod urvagg;
w przypadku absolrvcntow studidw picrrvszcto stopnia kiurunku: Iilologia. specjalnoici:
lilokrgia rosyjska, filotogia rosyjska z .jgzykicnr rngiclskinr, tiiologia iosyjska (cila kandydatdw

^rzpoczynni4cych 
naukq iqzyka 

'osliskicgo 
od podstawf, iilologia rosvjika z iiiykicm angiclskrrrr 1dk,

kar)dydaldw rozpoczynalqcych naukg.jqzyka rosyiskicgo oti poctstaw;:
. occna na dypiourie ukoriczenra stLrdiow.
e Srednia ocen ze studidrv.
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w przlpadku absolwcnl6w innlch kierunkdw. kttirzy rvykaz4 sig praktyczrrq znajornoSciE.jgzykir rosyjskicgo
na poziomie cl rvedlug liLrropciskiego Systcnru opisu Ksztalcenia Jqzyko\ego Rady Europy i'-i921,-ka
angiclskiego na pozionrie ts2 rvcdlug Europejskiego systcrnu opisu Ksztalccnia Jqzvkorvego Rrrdt Er;oiy;

. ocena z cgznrninu wstQpnego wigzyku rosyjskim z rriedzy tilologicznej (progran studrorv
plerwszego st0Pnla).

. Rckrutacja isposob przelrczania punktdw zgodna z 5tl,l cz€(ci ogolncj [_tchwaly Scn lu

Kierunek :Filologia

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

SpccjllnoSd : filologia lillcuska
Rodzaj sludiriw ; studia picr\\szcgo stopnia
Forma sludidw : stacionlrnc
Limit :25

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r .iqzyk liancLrski

Kandvdaci, kt6rzy zdali .,now:l n|ature":

' l)odstawq ktvalilikacji lest rvynik egzaminu nrrturilinego z -jqzlka liiurcuskicgo - \!!rnilglny pozrorn
podstawowy lub rozszerzonv

. Rckrutac-ia i sposob przeliczanra punkt6rv zgodna z $2, $3. ,s6, $7 czpsci ogolnej Uchwalv Scnatu
Kandydaci, kabrzy zdali,,sta14 mfltu rf":
. Potfstaw4 kwalifikac1ijest wynik egzaminu doirzalo!ci z jgzyka francusrrego
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, \s3, $6, $E cz93ci 096lnei Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt|rzy Ldali Maturt Mifdzynarodow4 (lB):
' Podstaw4 kwalifikacji test rvlnik cgzatninu maluralncgo z jqzyka fiancuskiego - wymagany poziorn nizszy

(SL) lub pozionr wyzsz),(llt.).
. Rekrutacja I sposob przcliczania punkt6lv zgodna z r\2. \j, r\6, \9 czE(ci ogolnel lJchrvaly SenlrLr.
Kandyclaci posiadajqcy Srtiadectrvo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. Podstawq kwalifikacjijcst wynik cgzaminu dqrzaloici zjEzyka fiancrrskiego.
. Rckrutacja isposob przcliczania punktdw zgodna z s\2. $3, \s6, $10 czq$ciogdlnej tjchwaly scnatu.

Filologia
l'ilologia fiancrrska (dla kandldakiw rozpoczynaiEcych naukg jgzyka tiancuskiego od podstaw)
studia pierwszego stopnia
stac_lonarne

25

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o .jqzyk polski..jqzyk obcy (inny niz.j9zl'k liancuski)

Ka ndr daci. kt6rzy zdali..norvq ma tu rf ":
' Podsla\rE krvalifikacjilcst rvlnik egzatninu rnirturalnclro z.igzykl polskicgo lub.jqzrka obccgo (lnnego niz

liancuski) - rv1malanl poziorn podstaworvv lrrb rozszcrzony.
. Rckruticja i sposdb przeliczrnia puokr6w zgodna z .\2, $j, .\4. s5, l7 czg(ci o116lnej tjchrvaly Scnirru.
Kartdl,daci, kl6rz,y alali,,sttr{ tritturt" :

' Podstawq krvalifikacji .icst u'ynik eszalninu doirzalosci z lqzyka polskicco lub jgzlka obccgo (inrrego nr2
lilrrcLrski).

' Rckrurocia isposob przcliczania nrrnktdw zgodna r \1. \.j. \.l. s5. \g czr;ici o.:tirne'j [jchrvalv scnlru
Kandvdaci, kadrzy zdali illaturg Iliqdzl na rodorr':1 ( lli):
' Podstawq kwalifikac'ji.jest rvrnik cqzaminu Initrurllncgo z igzlka polskiego lutr igzvka obcc{o (inncqo niZ

liiucuski). - lvylnaganv pozrorn ni2szv (Sl-) lrrb pozi0|lr wl,Zszy (Hi_).
. Rckrtrlacia i sposob przcliczania punkkirv zeodna z rs2. \\3. $4, \5. \9 czssci olrilnej tJchwdlv Scnatu.
Klndl'daci posiadajilcy Swifl dccln o d0jrzalo$ci uzvskane za granic4:
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Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzarninu dojrzalosci z jgzyka polskiego lub jEzyka obcego (innego niz
francuski).

. Rckrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z s\2, $3, S4, S5. gl0 czgSci ogolncj Uchwaly Senatu

Kierunek
Rodzaj studi6w
Formr studi6w
Limit

Filologia polska
studia pierwszcgo stopnia
stacjonarne
100

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o .iqzvk polski

Kandydaci, kl'rzy ztlali,,norv{ matur0":

' Podstawq kwalifikacji jest w.v. nik egzaminu m turalnego z iqzyka polskiego - rynragany poziom
podstawowy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, 
"s3, 

56, 
"s7 

czgSci ogdlnej Uchrvaly Scnatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ maturf":
o PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci zjEzyka polskiego.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdrv zgodna z $2, $3. s6, $g czEsci ogolnej Uchwaly senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt lVligr.tzynarodow4 (lB):
' PodstawE krvalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka potskicgo - lvymagany poziom ,izszy

(Sl-) lub poziom wyzszy (ttt-).

' Rekrutac-ia i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z {2, sj, $6, $9 czQsci ogoincj uchwaly senatu,
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
r Podsraw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci zjgzyka polskiego.

' w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do cgzaminu
ustnego z j€zyka polskiego.

. Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, :\6. $10 czqSci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kicrunek : Filologia polska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjorrarne
Limit : bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o iqzyk polski

Kandydrci, kt6rzy zdali,,now4 maturQ" :

' Podstaw4 kwalitikacji jest wynik cgzaminu maturalnego z iqzyka polskicgo - r$maqarry poziom
podstawo$ry lub rozszerzony.

. Rckrutacja i spos6b przeliczirnia punkr6w zgodna z {2. .\_3, .s6. qt.rrra' oqa)lnei Uchwaly Scnatu.
Kandydaci. kt6rzy zdali,,starg matu re":
. Podstawq kwalifikacjijcsr \ynik cgzrminu dojrzalo$cr z jqzyka polskrego.
. Rr.krutacja r spos6b przcliczania punkttiw zgodnu z rr2, Sl, {6. S8 czQ(ci ogolncj Uchwaly Senltu.
Kandydaci, kl6rzy zdali Mntrrrg Ntigdzynnrodow4 (lB):
. I)odstawq krvalifikacji jcst wynik cgzar inu rtrirtrtralncgo z jqzyka polskiego - wylnagany pozionr nizszy

(St.) lub poziom rvy'szy (lll.).
' Rckrutacra i sposob przcliczania prtnkrdw zgodna z .s2. \sJ, .s6, $9 czq(ci o96lnej Uchwalv senaru
Kandydaci posiadajqcy S$iadectwo dojrzalosci uzyskane za granrc4:
o Podstaw4 kwalifikacjije-st rvynik crzaminu dojrzaloSci z.jqzrka polsxrego.

' w przypadktl niezdar,'ania igzyka polskiego na cgzanrinie nraturalnynr kanclyr.lat przysrqpuje cl6 cgzrnrrnu
uslncgo z.lqzyka polskiego.

. Ilekrulacia isposob przeliczirnia prrnkkirv zgodnu z \2, 
"s3, 

qU, s\10 czr:ici ogtilnc,j Ichwaly Senatu.
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Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studidrv
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Filologia polska
studia dnrgicgo stopnia
stacj o narne
50

Filologia polska
studia drugiego stopnia
nrcstac'jonarne
bez limitu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

' ocena na dyplonlre trkoticzcnia sttrdio\y pierwszcgo sk)pnia; absolrvenci wszystkich kicrunxorv(pierwszensrwo nrrjil absolrvcnci kierunku lilologiu pols[a),. Srednia arltmetyczna occn ze studi6w,
. rekrutacia I sposdb przclicz rria punkrdw zgodne z s\ l4 czQSci 096llrcj Uchw ly Scnatu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

' ocena na d-vplomie ukoliczenia studi6w pierwszego stopnia (prerwszenst\ro maJq absojrvencj kierunku;fiiologia polska),
. (rednia arltmetyczna ocen ze studi6w.
. rekrutacja i sposob przeliczania punklow zgodne z $ l4 czQSci 096lnej Uchwaly Scnatu.

Kierunek : Informacja naukowa i bibliotekoznawsfwo (warunkowo _ rekrutacja nakierunek zostani€ uruchomionr pod warunkiem potwierdzenia uprawniei do prowadzenia kieruIlkustudi6w)
Rodzaj studi6lr : studia picrrrszcqo slopnia
Forma studidw : staclonarne
Limit :20

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

lEzyk polski. historia

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 maturt" :

' PodstawQ kwalifikacji.icst rv'nik egzaminu nrarurarnego z iqzyka porskicgo i hisrorii - w,vnagany poziompodstawowy lub rozszerzony.
o Rckrutacia i sposob przeliczania punktdrv zgodny z .s2. \3. \.1. $7 czQscr tlg6lnej Uchrvaly Senatu.Kand! daci, kt6rzy zdflli.,star{ maturt":
o Podstarv4kwalifikacji.jest u.ynik egzaminu dojrzakr(ci z.jqzyka polskiego ihistorii.
' Rekrutrcja i sposob przericzania punkrow zgodny z $2. $3. sJ , i8 czgsci ogdrnc'j tJchwaly Senaru.Kandydaci, kt'rzy zd'li Nlaturt Mitdzynaro<tow4 1tn;: 

'

' Podstawq k*alitikacji .iest wynik,egzaminu marurarncgo z .iqzyka porskiego i historii - wymagany pozionrlizszv (SL) lub pozionr \vyzszy (l lL).
. I{ekrutacia i nia S2, $j, \6. l9 czQscr g6lncj Uchllafy Senatu.Kandtdaci posi two anc za granic4:. l)odslawil 11 nik Sci z jgiyka poist<rcg i hisrorii.
' w prz)'padku rriczdarvlnraJgzvka porskicgo na cgzanrnre i',,"tt'irnrnynl kundydat przystQpujc do egzarninuusllego z jQzyka polskiego.
. Rckrutacta i spos6b przcliczania punkt6w zgodny z $2, S3, s\4, lt0 czgSci 0g6lnej trchw0ly Scnatu.

Kicrunek : Inrbrmacia naukorva i bihriotckoznarvstwo (warrrnkowo - rckrutac.ia nakicrunek zostanie uruchoniona pod warunkicm p0twicrdzcni{ uprawniei do prowadzenia kierunkustudi(irv)
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Forma studidw :

Limit:
nisstacjonarne
bez limitu

Przedmioay brane pod u\vagg w postpporvrtniu kwalifikacyj nyln:

r jgzyk polski, historia

Kandldaci, ktdrzy alali,,now4 ml|turg" :

. Podstaw4 kwalitikacjijest tvynik egzaminu rnaturalnego z jqzyka polskicgo i historii - uynragany pgziom
podstawowy lub rozszerzony.

r Rekrutacja i sposob przeliczania punkt(rw zgodny z $2. $1, \1. $7 czgdci ogolnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kt'rzy zdlrli,.starQ rnaturt":
e Podstawq kwalitikacji jest rvynik egzaminu do.jrzaloici zjqzyka polskicgo i historii.
e Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodny z 52, :\3, .s4 , .s8 czq(ci ogolncj Uchrvaly Scnaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mifdzynarodow{ (tB);
. PodstalvE kwalifikacii iest rvynik egzarninu maturalnego z jpzyka polskiego i historii - rvymagany poziom

niZszy (SL) lub poziom rvy2szy (HL).
o Rekrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodna z 52. S3, 54, $9 czESci ogolnej Uchwaly Scnaru.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:
o Podstarvq krvalifikacjijest wlnik egzaminu dojrzalo3cizjgzyka polskiego ihistorii.
. w prrypadku niezdarvania jqzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przysrQpuje do egzamrnu

ustnego z.lEzyka polskiego.
. Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodny z 

"s2, 
Sl, 94. \t0 czesci ogirlnej Uchrvall,Senatu.

Wydzial Historyczno - Socjologiczny

Kierunek :Ilistoria
Rodzaj studi6lv : studia picrwszego stopnia
Forma studi6w : s(acionarne
Limit : E5

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. hisloria. wiedza o sooleczcristwie

Kandydaci, kl6rzy zdali,,now4 mature":
. PodstawE kwalifikacji .lest rvynik egzaminu maluralnego z .jednego przedntiotu do w)boru spojr6cl

nastgpujqcych: historia lub wiedza o spoleczcristwie - wymagany poriom podstawowv lub rozszcrzonv
. Rekrutacia i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 12. $3, s\.5, 

"s6, 
$7 czQ3ci oq6lne, Uchwaly Scnatu.

Kandydaci, ktfrzy z{lali,,sta14 maturQ":

' PodstawE krvalifikacji Jest wynik egzarninu doirzalo6ci z jcrlncgo prredrtiotu tlo w;-boru spoirrid
nastqpuj4cych; historia lub wicdza o spoleczcnstwie .

. Rekrutacja isposob przcliczania punktow zgodna z $2, $j, N5, $6, -s8 czQriciogoincj [jchwalv scnatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali Matur$ Miqdzynarodow4 (lB):
. PodstawQ krvalitikacji jcst wynik egzaminu maturalncgo z.jcdnego przedmioru

rvicdza o spolcczeristwie - wynagany poziorn nizszy (SL) lub pozionr rvyzszy (llt.).
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, 93, N5, s\6, {9 czQici og(ilnei
Kandydaci posisdaj4cy Swiadcctrvo dojrzalosci uzyskane za granicl|
. Podslawq krvalifikacji jcst rvynik egzaminu dojrzaloSci z Jcqnego

n0stQpuj4cych: historia lub rvicdza o spoleczcristwrc.

do wyboru: hislofla lub

Uchwalv Senatu

przcdmiotu rlo rvl hont spoirod

. I{ekrurac.ia i sposob przeliczania punkt6w zg.dna z $2, {3, N5, N6. N I0 cz9dci o96lncj Uchwaly scnatu.

Kierunek :Historia
Rodznj studi6w : studia pierwszcgo stopnia
Forma sludi6w : niestacjonarnc



Limit : I00

PrzyjEcie na podsta\!ie zlozcnia \v)mauanych dokument6w do wyczcrpanra limitu Iniejsc.

Kierunek :Historia
Rodzaj studidrv : studia drugiego stopnia
Forma sludiriw : stacjonarnc
Limit miejsc :75

Podstarv4 k\!alitikacji jcst roznrou'a kwalilikacyjna

Kierunek :Historia
Rodzaj \tudi6w : 

'trrdra Llrugicrlo stopnil
Forma studi6w : nrcstrcjonQrle
l,imit miejsc : 100

Podstaw4 kwalitikacjijcst zlozenie przez kand)data !vynraglnl'ch dokumcntr5w.
. ocela na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arltmetyczna occn zc shrdiriw.
. rekrutacja i spos6b przcliczania punktorv zeodne z $ l,l czqSci ogdlnej Uchlvaly Senatu.

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
F orma studi6w
Limit

Socjologia
studra pierwszego stopnia
stacJonarne
75

Socjologia
sludia pierwszcvo stopnia
nrcslac lonarne
i5

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk polski.-iqz,v. k obcy. historia. wiedza o spotcczcnstwie

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,norvq mature":
. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego ziqzlka po lskicgo, j gz1 ka obcego oraz zjednego

przedmiotu do rvyboru; historia lub wiedza o spolcczcnstwie poziotn podstarvorvy lub rozszerzony
. Rekrutacja i sposob przcliczania punktow zgodna z 52. $3. $1. $5. S7 czE3ci ogolnej Uchwaiy Senaru
Kandydaci, kl rzy zdali,,starq malurf ":
. Podstaw4 kwalilrkacji.iest wynik cgzaminu dojrzaloSci z.jgzyka polskiego, .iqzyka obcego oraz z jcdnego

przcdmiotu dq rvyboru: historia lub rviedza o spoleczeistrvie.
. Rekrutacja i sposdb przcliczania punktdw zgodna z S2, .\3. S4, $5, 

"s8 
czQici ogolnej tJchrvaly Scnatu.

Kandydaci, kt6rz-v" zdali lllaturq Miqdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijcst rvynik cgzaminu rnaturalnego z jgzyka polskicgo, -iqzyka obccgo oraz histoni -

\rymagany poziom nizszy (St-) hrb poziom wyzszy (llt.)
r W przypadku niezdawania hrstorii na egzaminic Inaturtrlnyln kandydat zdaje cgzarnin ustny z historri.
. Rekrutacja isposob przeliczania punkti)lv zgodna z $2, rs3, 

"s4. 
N-5. .s9 czQici ogrilncj [Jchrvaly Senatu

Kandydaci posiada.j4cy 3wiadcctwo dojrzaloSci uzyskane za granic4'
. I)odsta$q krvalilikacli iest wvnik egzaminu dojrzakr$ci z igzyka polskicgo..iqzl,ka obccgo oraz z jeclneso

plzcdrnrotu do ulboru spoSr(id nastcprrjatc)'ch: historilr lub rvrctlza o spoleczcnstrvie
. I{ckrutacja isposdb przeliczania pLrrktdw zgodna z $2. S3. S4. \5, Sl0 czQSci ogdlncj LJchwall Scnatu

PrlviQcic rra podslawie zlozcnia ul,nrlganrch tlokunrcrrtrirv do rvyczcrpania lirnitu rni.'jsc

Kicrunck : Socjologia
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Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma siudi6ry : stacjonarne
Limit i 75

Podstaw4 kwali fi kacji jest rozmorva krval itikacyjna
Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z $ l4 cz95ci ogolnej Uchwaly Senatu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studidw picrwszcgo stopnia.
. Srednia ar),tmetyczna ocen ze studi6w,
. rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodne z $ l4 czqsci ogdlne-j Uchwaly Senatu.

Kierunck
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Kicrunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Socjologia
studia drugiego stopnia
nlestacJonarnc
75

Stosunki migdzynarodowe
studia pierwszego stopnta
stacJonarne
85

Stosunki migdzynarodowe
studia pierwszcgo stopnia
ntestacJonarne
100

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia, wiedza o spoleczeistwie, geografia

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg":
. Podstawq kwalifikacji jest wynik cgzarninu maturalncgo z .jednego przcdmiotu do rvyboru spo6r6d

nasrEpuj4cych: historia, rviedza o spoleczeristwie lub geografia - rvvnragany poziom podstarvowy ruo
tozszerzony .

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2. $3, s5. li6, $7 czQsci ogolnej tJch'r.aty scnaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ mature":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzanrinu dojrzalosci z .jednego przedmiotu do wyboru sposr6d

nastgpujqcych: historia, wicdza o spoleczeistwie, lub geografia.
r Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, [3, {5, $6. $g czq6ci ogdlne.i Uch\a,a}y Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturp Miqrlzynarodowq (lB):
r Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z.jcdnego przedmiotu do rvl.boru: historia rviedza

o spoleczeistwie lub geografia - rvymagany poziom nizszy (St.) lub poziorr wy2szy (Hl,).
. Rekrutacja i sposob przcliczania punktow zgodna z \s2. \3, $5, S6, \9 cztici 096lnej Uchwalt Senatu
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci rrzyskanc za granic4:

' Podstawq kwalilikacji iest wynik egzaminu dojrzaloSci z .jcdncgo przedrnioru do wyboru spo(rotl
nastgpuj4cych: historia, wicdza o spoleczeistwie, lub gcografia.

r Rekrutacja ispos6b przcliczania punktdw zgodna z -s2, $3, 55, S6, $10 czqSci ogtilnej Uchwaly Senatu.

Przyiricie na podstawie zlozenrfl rvl.nraganych dokumcnlow do rvlczcrpania ljmtlu rniejsc.

Kicrunek : stosunki mi€dzynarodolvc (nab6r zawicszony do roku akad. z0ll/2012)
Rodzaj studi6w ; studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

-)+



Kierunek :Stosunkimipdzynarodowe
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidw : niestacjonarne
Limit : 100

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

o ocena na dyplomie ukohczenia studiow pierwszego stopnia,
. Srcdnia arytmetyczna ocen ze studi6w,
. rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodne z $ l4 czQjci o96lnej Uchrvaly Senaru.

o
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Wydzial Fizyki
Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma saudidw
Limit

Fizyka
studia pierwszego stopnia
stacJonarne

50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r flzyka iastronomia, matematlka. chenia, biologia, infornratyka. jgzyk obcy

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now{ maturt":
' PoJstawq kwalitikacj i jcst rvlnrk egzaminu maturalne go z fityki iastronomii lub matematyki lrrbchenrii lub

biologii lub informaq'ki tubigzyka obcego - rvy rnagany, poziom podsrarvorvy lub rozszerzony.o Rekrutacja i spos6b przclicza.ia punkt6w zgodna z \2. $i. \5, $6. i7 czqici olorne,j Uchrvalv Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starll ma tu rg":

' Podsta\vq kwalifikacji.icst rvynik cgzaminu doirzalosci z lizyki lub fizyki ilstronomii Iub nratcmarykr Iub
chemii iub biologii lub inlbrmatykj lubjgzyka obccgo.

' Rekrutacja isposob przericzania punkr6w zgodna z .s2, s3. s5, g6. \E czqsci ogi)rnlj uch\a.ar) scnatu
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzynarodowq (lB):
o Podstaw4 krvalifikacj i jest wynik egzaminu maturalncgo z firyki lub maternatlki lub chemii lub biologjr lub

informatyki lubjgzyka obcego - \rymagany poziom niiszy (Si_y luo pozrom wyzszy (HL).. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z s\2, S3, $5. S6, $9 czesci ogoln;j Uchwaty Scnatu
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskanc za granic4:
' Podstaw4 kwalifikac.ii jest wynik egzaminu dojrzaloSci z fizyki lub ffatematyki Iub chenrii lub biolosij lub

intbrmatyki lub jqzyka obcego.
. Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2. $3, s-5, .s6, Sl0 czQsciogolnej Uchu,aly Senat-

Kierunek :Fizyka
Rodzaj sludi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit r50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. flzyka iastronomia. matematyka. chemia. biologia, in formatyka, -jqzyk obcy

Kandydaci, ktbrzy zdali,,nowq matu re',:
r PodstawEkwalifikacjijest wynik eszanrinu maturalnego z fizyki iastronomii lub matematyki jubchcrnii lub

biologii lub informatyki Iubjgzyka obcego - \lymagany poziom podstawowy |ttb rot-szerzony
' Rekrutacja i sposob przericzania punkr6w zgodna z g2, gJ, {5, g6, $7 czgsci ogdrnej Uchwaiy Senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali,,star{ mature":
' Podstawq kwalifikacji -iest wynik egz.arninu dojrzalosci z hzyki lub fizyki i astronornii lub rnatcrnatyki lub

chemii lub biologii lub informatyki lub,jqzvka obcegr
. Rckrutac-ia i sposdb przeliczania punkr6w zsodna z \2. N3. .s5. 56. 5rE czgsci ogolnc,j Uchu,al-v- Scnatu
Kandydaci. kt'rzy zd^li Maturg MigdzynarodowQ (lB):
o Podslawa kualifikaciijest w)nik cgzarninu Inaluralncgo z flzt,ki lub marcmal)ki lub chcrnii lub biologii lubinlormatyki lubjgzykaobccgo - wyrnagany pozionr rizszvlSi_)lubpozromrvizszyttiL).
' Rekruracja isposdb przericzania punktow zgodna z \2. s3. s5. {6, $9 czqdci ogorni'j (Jchrvaly Senanr.
Kandvdaci posiadaj{cy Swiadcclwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
' Podstaw4 kwalifikacjijest wvnik egzlnrinu dojrzlloJci z fizyki luL matcrn tlki lub chernii lub trjoloqii lub

inlbrmaty ki lub jqzyka obccgo.

' Rekrutircja ispos6b przcriczania punktdw Zgodna z \2. sj, $5, $6. sl0 czqscr ogorncj Uchwary Scnaru.

Kierunek : Fizyka
spccjalnos( :technikikomDutcrowc
Rodznj studi6w : studia picrwszcgo stopnin

.16



Forma sludi6w : stacjonarne
Linit :50

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. tlzyka i astronomia, matematykil, chcmia, biologia. infbrmatyka, igzyk obcy

Kandydaci, ktbrzy zdali,,nowq maturt":
. Podstawq krvalilikaciijest wynik egzaminu nraturolncgo z fizyki i astrononrii lub nrltematyki lub chenrii lub

biologii lub inforrnatyki lub.jpzyka obcego - wyma{ur)y poziom podstarvorvy lub rozszerzonl
. R('krutacja i sposob przeliczlnia punkt6rv zgodna z \2. \i. 95. 5s6. .s7 czqici ort!lne'.j L.tchrvaly scnatu
Kandydaci, ka6rzy zdali ,,star{ matrtrt":
. Podstaw4 krvalifikacjijest rv1'nik cgzamrnu dojrzaloici z tizyki lub lizyki i srronomii lub marcnratrki lub

chemii lub biologii lub intbrmatyki lub jEzyka obcego.
. Rekrutacja isposdb przeliczania punktow zgodr)ir z $2. \j, $5. s\6, 

"s8 
czQSci ogi!lnej tichualy Scnatrr

Kandydaci, ktbrzy zdali Maturg Miqdzynarodorvq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji.iest rvynik egzaminu maturirlncgo z f'izyki lub rnatematyki lub chemii lub biologii lLrb

inlirrmatyki lubjqzyka obcego - wyrnagany poziorn nizszy (SL) lub poziom wyzsry ( L).
. Rckrutacja i sposob przeliczania punktriw zgodna z $2, s\3, s\5. s6. 

"s9 
czgsci o96lnej Uchlvitl) Scnclu.

Kandydaci posiadajecy Slviadrctrvo dojrzalo6ci uzyskane za granicA:
. Podstaw4 kwalifikacji jcst rvynik egzaminu dojrzalosci z lizyki tub mrtematlkr lub chemii lub biokrqii lub

rnformalyki lub jqzyka obccgo.
. Rekrutacja i sposob przcliczania punktow zgodna z N2. 53. $5. $6. ,,s l0 czqjci ogolnei tlchwaly Serrrtu

Kierunek
SpecjalnoS6
Rodzaj sludi6w
Forma studiriw
Limit

Fizyka
technikikomputerowe
studia pierwszego stopnia
nrestacjonarne

-50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. fizyka iastronomia. matematyka, chemia. biologia, infbrmatyka, iQzyk obcy

Kandydaci, ktorzy zdali ,,now4 matur€":
. PodstawE kwalifikacii iest wynik egzaminu maturalncgo z fizyki i astronomii lub matematyki lub chernii lub

brolocii lub informatyki lubjgzyka obceeo - wvnragany pozionr podstau,owy tub rozszerzony.
. Rckrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3. \5. 5\6, g7 czqdci ogtilnej Uchrvaly Scnatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,slar{ maturQ":
. Podstaw4 kwalifikacji iest wynik egzaminu dojrzalosci z fizyki lulr fizyki i astrononrii Iub rratcrratvki lub

chemii lub biologii lub infornratyki lubjgzyka obcego.
. Rekruracja i sposrib przeliczania punkt6rv zgodna z $2, 

"s3, 
qt, $6, g8 czEdci ogtilnej tJchrvaly Senatu.

Kandldaci, ktbrzy Ldali Maturf Mitdzvnarodow4 (lB):
r Podstaw4 kwalifikacjijest rvvnik cgzaminu maturalncgo z lrzyki lub rnarernatvki lub chemii lub biologii hrh

rnfornral,vki lub jgzyka obccgo - rvymagany poziorn nizszy (Sl.) lub poziorn rvvzszv (lI[.)
. Rckrutacja i sposob przciiczania punktow zgodna z $2. $j. s\5, S6. .s9 czQ(ci ogolnc.l Uchrvaly Se'nutu
Kandydaci posiadaj4cy $wiadcctwo dojrzaloici uzysknne za granicQ:
. P()dstawq krvalilikacji jcsr uvnik cgzantinu dojrzab$ci z lizyki iub matematlki lub chcnrri lub biologri lub

in lbrmatyki lub lgzyka obccgo.
. Rckrutacja i sposob przeliczania purrktdw zgodna z $2, s\j. S5, $6, $ l0 czq(ci ogcilncj Uchrvaly Serraru.

Kicrunck :Fizyka
Specjalno3d : fizyka rnedyczna
Rodzaj studi6w : rtudia prcrrrszcqu slopnil
Forn|a studi6w : stacionirrnc
Limit : i0
Przedmioty brane pod uwagt rv postpporvaniu krvalifikacyj nym:
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o tizyka i astronomia, matenratyka, chernia. biologia. inforrnatyka, iqzyk obcy

Krnd)daci, kt6rzy zdali .now4 mnturt" ;
o Podsta$4kwalifrkac-ii.icst rrynikegzarninu maturrlncgo z tiz;'ki rastrononrii lLrb rnatemarlki lubchcmii lub

biologii lub inlbrnratyki lub jqzy,ka obccgo - rv1'nagany pozionr podstarvorvy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i sposob przeliczlnrit punktorv zgodny z is2. 5\j, S4. S7 czESci ogcilncl Uchlvaly Senirtu
Krndydaci, kt'rzy zdali,,star4 mfl turf":
e Podstaw4 kwalifikacjijest rvynik cgzaminu dojrzalosci z fizyki i astrononrii lub rnatenratyki lrrb chemii lLrb

biologii lub informatyki lub j9z1ka obcego
. Rekrutacja i sposob przcliczania punktow zgodny z 52. 93, 5\4 . gE czqici o96lne'j Uchwa\' Senatu
Kandydaci, ktrirzy zdali lllaturt IUifdzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikac.iijest wynrk egzaminu maturalncgo z fizyki i astronorrii lub rnaterrlatyki lub chernii lub

biologii lub informatyki lLrb jr;zvka obcego - !!)magany poziom nizszy (Sl-) lub poziom u'yzszy (llt-).
e Rekrutacia i sposob przcliczaniit punktorv zlodny z l's2. is3, is6. $9 czgsci orrtilncj Uchrval),-, Senaru
Kandydaci posiadaj{cy Swi dectwo dojrzaloici uzysklne za grarricil:
. Podstaw4 kwalifikacjijcst rvynik cgzarninu dojrz|bdci z fiz;ki i astronornii lub Inatcnratlki lub chcrnii iLrb

biologii lub informatyki lubjgzyka obcego.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodnv z N2, $3, $,1, $ l0 czqici ogolnej tJr:hrvaly Scnatu.

Kierunek : Fizyka
SpecjalnoSd : fizyka medyczna
Rodzaj studi6w : studia picrwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit :30
Przcdmioty brane pod uw:lgt w postgpowaniu kwatifikacyjnym:

. fizyka i astronomia, matematyka. chernia. biologia, inforrnatyka. jgzyk obcy

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maaurC" :

. PodstawE kwalifi kaci i .jest wynik egzaminu maturalncgo z fizyki iastronomii lub marematyki lub chcnrii lub
hiologii lub informatyki lub.jEzyka obcego - wyrnagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

. Rckrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodny z $2, $3, -s.1, $7 czEici ogtilne'j Uchwaly Senanr.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,sta14 matu re":
. PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo(ci z fizyki iastrononrii lub nratenratyki Iub chcnrii lub

biologii lub infbrmaryki lub jEzyka obcego
. Rekrutacja ispos<ib przeliczania punktow zgodny z $2, \3, \4 , .\8 czQjci ogolnej tJchwaly Senatu.
KandydBci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. Podstawq kwalifikacji.jcst wvnik egzaminu maturalnego z fizlki i astronomii lub nraremarl.ki lub chcrnii lub

biologii lub informatyki lub jgz1'ka obcego - wynragany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (llL)
. Rckrutacja isposdb przeliczania punktorv zgodny z ss2, $3, $6, g9 czESci og6lnej Uchwab Scnaru.
Kandydaci posiadaj4cy $wiadectwo dojrzalo$ci uzyskan€ za granic4:
. Podstawq kwalifikacji.jest rvvnik egzaminu dojrzalo{ci z fizyki iastrononrii lub rnaternatyki lub chernii Iub

biologii lub informat)ki lubjgzyka obcego.
. Rekrurarja isposob przeliczania punkrorv zgodny z 92. .sj, S-1. Sl0 czgsci ogolnej Uchwaly Scnutu.

Kicrunck
Rodzaj sludi6w
Forma studi6w
Limit

Fizvka
studia drugiego stopnia
stacJonarne

-50

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

. occna na d)-plomie ukoriczc'nia studi6w pierwszego stopnia w.,,akrcsie dlsclplin rrrarcrnarr czno-
przvrodniczych, lechnicznych. nredycznvch Iub pokrewnvch.

. Srcdnia ilr.vlmetyczna occtl zc studjow.

. rckrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodne z { l.l czqici ogrllne'j LJchrraly Senatrr
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Kierunek : Fizyka
Rodzaj studi6w ; studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : 25

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukonczenia snrdidrv pierrvszcgo stopnia w zakrcsic dyscyplin matematyczno-
przyrodniczych, technicznych, mcdycznych lub pokrewnych.

. srednia ar)4metyczna ocen ze studi6*,

. rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodne z g l4 czQSci ogolncj Uchrvaly Senatu.



Wydzial Matematyki i Informatyki

Kierunek : Matematyka
Rodzaj studi6w : studia pierrrszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit : l4czny limit - 120

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. malematyka

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowQ mrturp":
. Podstarv4 kwalitikacji jcst wynik cgzarrrinu rnaturainego z nratcnratl,kr - \vlr'nagany poziom podslilwowy

lub rozszerzony
r Rekrutacja i spos6b przeliczanra punktdw zgodna z $2. nsj, :\6, $7 czqSci o96lncj Uchwaly Scnatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali,,starq maturp":
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzanrinu do-jrzaloSci z nratematyki.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 

"s2, "s3, 
$6. $8 czq3ci ogolnej Uchwaty Senatu

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturq Miqdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maruralnego z Inatemotyki - wlmagany poziom nizszy (sL) lub

poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, s\6, $9 czqSci ogolne-j Uchwaly Scnatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskanc za granic4'
r Podstaw4 kwalifi kacj i jest rvynik egzarninu dojrzalo6ci z matemaryKl.
. Rekrutacja isposob przeliczania punktdw zgodna z S2, S3, \6. sI0 czesci ogdlnel Uchwaly Senatu.

Kierunek :Matematyka
Specjalnosd : matematyka finansowa
Rodzaj studi6w : studia pier\rszego stopnia
Forma sludi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka

Kandydaci, ktbrzy zdali,,now4 maturp":
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matemaryKi - wymagany pozlom podstawowy

luD rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, \3, 16,
Kandydaci, kl6rzy zdali,,starQ maturQ":

{7 czq3ci o96lnej Uch\alv Senatu.

. Podstaw4 kwaliflkacji.iest wynik egzaminu dojrzaloSci z malenratykr.

. Rekrutacja isposdb przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $6. r\8 czg(ci o16lnej (.rchrvaly Senatu.
Kandvdaci. ktfrzy zdali Malure Mipdzynarodow4 (tll):
' Podstawq kwalrfikaciijest wynik egzarninu maturalnego z malcnlltyki - lvynragany pozionr nizszy (Sl,) lub

pozionl wyzszy (t{L).
. Rckrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z \2. $3. $6, \9 czQici o{:olne-i Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq.
. PodstawE kwalifikacjijesr wlnik egzamirru dojrzalosci z nrarematyki.
o Rekrutacja isposob przeliczania punkt6rv zgodna 2.s2. .sl, i6, $10 czcsciogolnej uchwaly scnaru.

Kierunek : Nlatematy ka
Rodzaj studidw : srudia drugieuo stopnia
Forma studi(iw : stacjonarne
Limit : l0
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W postepowaniu kwalifikacyjnym bQdq brane pod uwagq:

ocena na dyplomic ukoriczenia studi6w pierwszcgo skrpnia z matematyki (liczb punktow kwalifrkacylnych
rrjwna occnic na dyplonrie, rv przypadku occny na dyplonric ukonczcnia studi6w pierrvszegr) stopnia rnncgo
kicrunku niz rnalcm tyka. k ndydat uzyskrrie 2 pkt.),
6rednia arytmct) clna occn z przedmiot6rv matcnratyczn;,ch

Kierunek : InformaQ ka
Rodzaj studi6w : studia picrrr,,zr.'go stopniu
Forma studi6w : sractonarne
Limit : bcz lirn itu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka. lizyka i astronornia. fizyka. infornral,vka

Kand) daci, ktdrzy zdali,,norv4 mature":
. Podsrau'E krvalifikacji -jcst rvynik egzaminu ntaturalneso z jednego przednriotu do utboru spo(rod

nastgpujqcych: rnatcmalyka. liz1'ka i astrononria, intbrmatyka - wvmagany poziorn poJstawowy lub
tozszefTony.

. Rekrutacja i spos6b przcliczania punktciw zgodna z $2. $1. $5, $6, $7 cz9ici ogoinr'.i Uchwaly Senaru
Kandydaci, ktdrzy zdali,,stare ma turf":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzarninu doirzaloSci z jednego przcdmioru do rvyboru spoirod

nastQpuj4cych: rnatematyka, fizyka, fizyka i astronornia, intbnnatyka.
. Rekruracja i spos6b przeliczania punktdrv zgodna z $2, $3. $5, 

"A6, "s8 
cz93ci ogolnej [Jchrva]y Scnaru.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf Mifdzynarodolra (lB)r
. Podstaw4 kwalifikacjt jcst rvynik egzaminu ntaturalnego z .jcdnego przcdmiotu do rrrboru spolrdd

nast9pujqc]. ch: matenratlka. fizyka, informatyka - wyrnagany pozionr ni2szy (SL) lub poziorn rrv2szv (lll-)
. Rckrutacja i spos(rb przeliczania punkt6w zgodna z S2, $3, S5, S6. .s9 czQjci ogirlnell Uchwaly Scnatu.
Kandydaci posiadaj4cy 3wiadeclwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. PodstawE kwalifikacji .iesl wynik egzaminu dojrzaloici z jednego przcdnriotu do *1boru sposrod

nast€pujEcych: nratematyka, tizy ka, in fornratyka
. Rekrutacja i sposdb przeliczanra punktow zgodna z 92. ii3, $5, 96, S l0 czesci ogdlnej [Jchrvaly Senatu.

Kierunek :Informatyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszcgo stopnia
Forma studi6w : niestacionarne
Limia : bcz limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. nralematyka, fizyka iastronomia. fizyka, infbrmatyka

Kandydaci, kt6ny alali,,row{ maturg":
. Podstaw4 kwalilikacji .icst wynik egzanrinu maturalncgo z lcdnego przcdmiuu do wlboru spos(id

nastQpui4cych; Irtatcrlal)'kil. fizyka i astrononria. inlbrnratvka - wyn]ilgany pozioDr podstawow) lub
I ozszerzony

. Rekrulac-ia ispos6b przeliczanra punktorv zsodna z \2. s\3. \5. \6. .s7 czq(ci ogiilnc'j l_rch\!rl) scnatu
Kandydaci, kt6rzy zdali..starQ ntaturt":
. Podstawa ktralifikac.ii jest w)nik cgzamtnu dojrzalo(ci z -jednego przcdmiotu clo l11loru sprrsr<id

nastQpujqcych: nrateDratJ-ka, fizyka. lizyka i asrrononria. inlirrmaryka.
. Rekrutac-ia isposdb przeliczania punkt6w zqodna z 12. is3, S5. \\6, ;,sE cz95ci ogcilncl Uchualy Scnrru.
Kaodydaci, kt6rzy zdnli Malurp MiqdzynarodowQ (ll]):
. PodstawE kwalifikacii -icst \vynik egzanrinu n'raturalrtcgo z jedncgo przcclnrionr do rvyboru spo(ritd

nastqpujilcych: nratgnatlka, flzyka, intbrmnlyka - wym gany poziom nizszy (SL) lub pozionr wylszy (lll.).
. Rcktutacia isposdb przcliczania punkttlw zgodna z $2, Sli. $5, \6, $9 czg(ci ogdlnci llch\\'oly Senalu.
Knndydaci posiadajrlcy Swil|dcrtrvo dojrznloSci uzyskanc za granicq:
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Podstarv4 ktvalifikac'ji .jest rvlnik egztrminu dojrzaloSci z jcrJnego przcdnri()tu do rvl,boru spoirod
nastQpujqcych: matcmatyka, f iz-vka, infornrutl ka.

Rckrutacja i sposob przcliczania punktd\v zgodna z 
"s2. 

N3, 55, 5\6, $ l0 czqici ogtilncj (Jchrvaly Senatu.

Kierunek :Informntyka
Rodzaj studi6w : studia drugicgo stopnia
Forma studi6w : stacionitrne
Limit : bcz lirnitu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bqdE brane pod uwage:

ocena na dyplomic ukoriczenia studi6rv pierwszcgo slopnia kierunku inlbrutatlka Iub innc,lo pokre*nego
kierunku z elcmentam i infbrrnaryki.
Srednia arytmctyczna occn ze studi6w,
rckrutacja i sposob przcliczania punktdw zgodne z \ l4 czqici ogolnej Uchsaly Senanr.

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

W postepowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwage:

ocena na dyplonrie ukoriczcnir studi6w pierwszego stopnia kicnrnku informatyka lub innego pokrewncgo
klerunku z elementanri inlbrrnatyki.
Srednia arytmctyczna ocen ze studi6w.
rekrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodne z s\ l4 czQ(ci ogolnej Uchwaty Scnatu

Kierunek :Informat-.v"kaiekonometria
Rodzaj studi{iw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne
Limit :90

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matema0ka

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now{ maturt":
. Podstas'4 kwalifikacjijcst wynik egzaminu maturalnego z matcrnatlki - w)'ntagany poziont podsta$ow),

luD rozszerzon\.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z \2. 93, \6. 5\7 czqSci ogolncl tJchrvaly Senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,slarq maturf":
o Podstarvq kwalitikacii jcst wynik egzamiuu dojrzakrSci z maten]atykr.
. Rekrutacja i sposob przcliczania punkto\v zgodnl z \2. \3, \6, 

"s8 
czQsci ogolnc'j [Jchwaly S.rnatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg lll igdz_v" na rodoN 4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijcst wvnik egzarninu maturalnego z maternatvki - \!\nragiln) poziom nilszy (St,) lub

pozrom wyzszy (llL).
. Rekrutacja i sposob przelicz nia punktdrv zgodna z \2. \1, \6. g9 czq(ci ogolncl l,rchrvaly Scnaru.
Kandrdaci posiadajqcy 6lviadeclwo dojrzalo(ci uzrskanc za granic4:
. I\rdstrwq k*alillkacji jcsl rwnik cgzanlnu dofzaloici z rDal!'rnat\ ki.
. Rckrutacja i sposdb przeliczania pUnktdw zgod|la z il, $1. \6, 5i l0 czqSci ogirlnc'j tichrlirly Senatu

Kicrunek
Rodzaj studi6w
Fornla studi6w
Limit

Informatyka i ckonometria
sludia picrrvszcgo stopnia
niestac;onarne
60
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Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. Inatematyka

Ka ndydaci, ktdrzy zdali,.norv4 maturq":

' Podstaw4 kwalitikacli .jcst rvynik egzantinu nraturalnego z mutctnatvki - \!)ntagany pozionr podstawow)'
luD rozszcrzony.

. RekrutaLja i spos6b przcliczania punkt6rv zgodna z $2. $3, s\6. .s7 czQjci ogi)lnL,j (jch$alv Scnaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturf":
. Podstaw4 k\!alifikacjilest rvvnik cgznrninu dojrzirlosci z nratcnratyki
. Rekrutar:ia i sposob przeliczania punktow zgodna z $2. S3, S6, .s8 czgsci ogolnej L.rchrvllv Scnaru.
Kandydaci, ktdrzv zdali Nlttur€ iltitdzynarodow4 (lB):
. Podstawq k\ralifikacJijsst wynik crzanrinu nraturalncgo z Inatcrratyki - w\'rnlgony poziorn nirszy (SL) lub

poziom wyzszv (tlL).
. Rckrutacja i sposob przeliczania punktirrv zgodna z 

"s2, 
{3. 16. \9 czqSci ogolnej Uchpuly Scnalu.

Kandl'daci posiadajQcy Swiadcctrvo dojrzalo5ci uzyskane za granicQ:
. Podstawq kwalifikacjijcst uynik egzanrinu do-irzalo(ci z malcmrtvki.
. Rckrutacja i spos6b przeliczanrr punkt6w zgodDa z \2, \3. 

"s6, 
\ l0 czgSci ()96lnei Uch\valv Scnaru.

Kicrunek
Rodzaj studi6w
Forma studidw
Limit

Edukacja techniczno-informatvczna
srudia pierwszego stopnia
stacJonarne
bez Iirnitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. flzyka iastronomia, fizyka, nlaretnatvka, chemia. inlbrrnatyka

Kandvdaci, kt'rzy zdali,,nowQ maturt":
. Podstaw4 krvalifikacji.iest w1.nik cgzarninu maruralnego z fizyki i astronomii lub matematyki lub chcmii lub

informatyki - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.
o Rekrutacja i sposob przeliczania punkt(rw zgodna z 

"s2, 
$3. $5,

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturg":
{6. \7 c/gsci ogolncj Uchrral; Srnar*

. Podstav4 krvalifikacji jest wyttik egzatninu dojrzaloSci z fizyki lub fiz_vki i astronomii lub rlaterraryki lub
chem ii lub in formatyki.

. Rekrutacja isposrib przeliczania punktow zgodna z g2. s3. s5. \6. $8 czgsci ogrilnej uchw ly senatu
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt MiQdzynarodowq (lB):
r Podstawq kwalifikacjijest wynik egzamtnu tnaturalnego z I'izyki lrrb maremarl.kr lub chenrii lub infornarvkr

- wymagany poziom ni2szy (SL) Iub poziom wyzszy d lL).
. Rekrutac.ia i sposdb przeliczania punktdw zgodna z {2, $3. $5. 96, $9 czqsci ogolnc-i tJchwaly Scnatu
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalo3ci uzyskane za granie4:
r Podstarv4 kwalifikacj i .iest rvyn ik egzanr inu doj rzaloici z fizyki lu b nraternar 1k i Iub chenr ii lub in formarr k rr Rckrutacja i spostib przeliczania punktow zgodna z Js2. is3. \\5, s\6. S l0 czqjcr osolnej tjchwalr Senaru

Kierunck : Edukac.ja techniczno-informafyczna
Rodzaj studi6w : sludia picrrvszc-so stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : bez limitu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. lizyka iaslronornia, fizvka. nrarematyka. chcmia, inlbrmatyka

Ka ndrdaci, kt6rzy zdali,,norv4 maturf":

' Podstarv4 kwalrlikacji.icst wvnik cgzanrinu ntaluralncso z fizyki i astronornii lub lratcnratr ki jub chenii lub
inlbrmatyki - wynrilgany poziom podsto\yowv lutr rozszcrzony,

. l{ckrutacja isposob przcliczania prrnktriw zgodrra z $2. r3, {5, $6. g7 czQ(ci oqiille,i (Jchrvaly Scnaru.
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Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturg":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki lub

chemii lub informatyki.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktow zgodna z 92, $3. $5, 96, g8 czE3ci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kafrzy zdali MaturQ Mitdzynarodowq (lB):
o Podstaw4 krvalilikacjijest wynik egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki lub chemii lub informatyki

- trlmagany poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy 1HL).. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkkiw zgodna z $2, $3, $5, 96, g9 czesci ogdlnej Uchwaty Senatu
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicA:
. Podstawq kwalifikacj ijcst wynik egzarninu dojrzalosci z fizyki lub matematyki lub chemii lub intbrmatyki.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodna z S2, 93, $5, 96. g l0 czesci 0g6lnej Uchwaly Senaru.
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Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika
sludia prerwszego stopniil
stac.ionarne
120

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzvk polski,.jpzyk obcy

Krndydaci, kttirzy zdali ,,nowl rllrturt":
. l)odstawq krvalifikacji.iest rvvnik egzanrinu matur lnegcr z.lgzyk polskiego, iqzykir obcego - \!)nriigan)

poziom podstaNowy lub rozszcrzonl'
. Rekrutacja i sposob przeliczani0 punktdw zgodna z \2, \3, .s4, .s7 czqSci ogolnej []chwa]y Scnntu
Kandydaci, kt6rzy zdali .,star4 rnalurt":
. Podstaw4 kwaliilkacji jest rvr nik egzaminu dojrzaloSci z jgzyk polskiego, igzyka obcego.
r Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z S2, Sj, s\4, g8 czqSci o96lnej []chwaly Scnonl
Kandydaci, kt6(zy zd,^li Maturt Miedzynnrodowq (lB):
. Podstaw4 krvalifikacji jest $'ynik egzarrrinu matur lnego zigzyk polskiego, jgzyka obcego - wlmlsiury

poziom niZszy (SL) lub pozionr rvy2szy (flL).
. Rekrutac-.ia i sposdb przeliczania punkt6rv zgodna z $2, 13, .s1 

"s9 
cz€6ci ogolnei Uchlvaly Seniltu.

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrznlo5ci uzyskane za granic4:
. Podstarv4 kwalifikacji jest rvr nik egzanrinu dojrzaloSci ziqzyka polskrego.
. W przypadku niezdarvania iEzyka polskiego na egzarninie maturalnyrn kandydat przystQpuje do egzamrnu

ustnego z iQzyka polskiego.
. Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z 5\2, $3, $4 $10 czg$ci o96lnc-i Uchrvaly Senatu.

Kierunek :Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia picr*szcgo stopnir
Forma studidw : niestacjonarne (zaocznc i wicczorowe)
Limi( : bcz lrmrtu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jEzyk polski, jEzyk obcy

Kandydaci, kl6rzy zdali,,nowa matur€":
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka polskicgo, .i9z1ka obccgo - \\'ymagany

pozionr podstawowy lub rozszcrzonv
. RekrulacJa i sposob przeliczirnia punkt6rv zgodna z \2. .s3. \4. s\7 cz9icr ogdlne'i t]chwaly Scnatu
Kandydaci, kl()rzy zdali .,star{ maturt":
. Podstawil krvalifikacjilest wvnik egzrnrrnu do;rzakricizjgzyka polskieuo. iqzykir obccgo
. Rekrutac.ia i spos6b przeliczania punktirw zgodna z N2, \s3. \1. \ll czgjci ogolncj [-lchrvaly Scnatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt MiQdzynarodowQ (lB):
r Podstawq kwalifikacji .jest rvynik egzantinu Inaluralncgo z.1r;z-rk polskiego, jqzyk obccgo - !\\ntrrirry

poziotn nizszy (Sl-) lub pozionr n'yzszy lllt-).
. Rekrutacja isposdb przcliczania punktow zgodna z s\2. 13. rs4. \9 czqSci ogolncj Llchwaly Scrlotu.
Kandydaci posiadajQcy (rviadectrvo dojrzaloici uz}.'skane za gra|ltcQ:
. PodstalvE kwaiitlkacii.icst rvynik egzaminu dojrzakrSci zigzvka polskicgo.

. W prz),padku niczdarvania .ifzyka polskicgo na cgzarninie rnaturlln)ur kandydat przysrqpujc Llo

Ls/anlinu u\lncgo z jqz\kJ p()lskicgo
. Rckrutacla i sposoLr przcltczrnia punkttirv zgoclna z 

'\2. 
\:i, \,1. r\ 10 c/Tici oeohrcj [,'ch\talv Scnatu

Kicrunek :Pcdagogika
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Rodzaj studi6w : studia drugicgo stopnia (2- Iernie) dla kandytiat6rv posiada.i4cych tytul liccnciara z
pedagogiki i kierunk6w pokrewnych
Forma studi6w : slacionarne

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

o irednia ocen ze studiow pier\\'szego sropnia. kierunck pcdagogika i kierurrk6rv pokrcrvnych,
r rv przypadku gdy Sredniajest rowna lub rvy2sza.l,0 - przyjgcrc na podstawic zlozonych clokunrentorv,o przy Sredniej ocen nizszej niZ 4,0 - rozrnorva kwalitikacyjna.

Spos6b przeliczania punkt6w
Punkracja za rozmowE kwalitikacyjnq: 5,0-100 pkr; 4.5_85 pkt;4.0_70 pkti 3,5-55 pkr; 3.0_.t0 pkt; 2,0_0 pkt

Kierunek :Pedagogika
llodzaj studi6w : stLrdia drugicgo stopnia (2- lctnic) dla kandydatdw posiarlai4cych tytul liccncrata z
pedagogiki i kierunkorv pokrervnvch
Forma studiow : niestacjonarne
Limit : bez limitu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. Srednia ocen ze studi6w pierwszego sropnia.

' w przypadku gdy sredniajest rdrvna lub wyzsza 4,0 - przyjgcie na podstawie zlozonlch dokument6w.o przy Sredniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmorva kwalilikacyjna.

Spos6b przeliczania punkt6w

Punktacja za rozmowg kwalifikacyjnq: 5.0-100 pkt:,1,5_85 pkt; .1.0_70 pkt;3,5-55 pkt; 3,0_t0 pkr;2.0-0 pxr.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia (3- letnie) dla kandytlat6w posiadajqcych studia pienvszego stopnia
bez przygotowan ia pedagogicznego
Forma studidw : stacjonarne

Limit : bez lirnitu

Limit : bez liminr

Rozmowa kwalifi kacyjna.
Punktacja za rozmowq kwalifikacyjn4: 5,0- t00 pkt; 4,5-80 pkt; 4,0_60 pkri 3.5_.10 pkr; 3.0-20 pkt; 2,0-0 pkt

Kierunek :Pedagogika
Rodzai studi6w : studia drugiego slopnia (l- letnie) dla kandydatdw posiadaj4cych studia picrwszego stopnra
bez przygotowania pedagogicznego
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : bez limrrrl

Roznrowa kwalifikacy jna.

Punkracja za rozmowg krvalifikacyjnq; 5.0-100 pkr:.1,5-E0 pkr: .1,0_60 pkti 1.5_.10 pkt: j.0_:0 pkt; !.0_ 0 pxr.

Kierunek :Pedagogika
Rodzaj studi6w : sturJia picnvszcgo stopnia
Forma studidw : niestacionarne (dla polakorv z llialorusi)
Limit :50

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

r praca pisemna.l0 pkt.
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. ro/rnowir krralilil,ucyjnu 30 pkt.

. ..rcro" punktdw uzyskanych za pracq pisemnq dyskwalifikLrje kandy(lula

. Aby mozna bylo uznac. iz kundydirt zdal egzarnirr wstqpn)'z rvynikicnr
konieczne nrininrunr uzy-skanie i0 punkki!y na 70 nrozliwlch

Kierunek : Prrca socjalna
Rr.rdzaj studi6w ; \tr.rJiJ picr\ s/cgo \t{)pni.r
Forma studi6w ; stac'jonarne
Linrit : 50

poz)tlwoynr prz;,jnrujc si9 jako

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk polski. jqzyk obcy

Kand)-daci, kl,6rzy ..l li,,non Q matur?":
. Podstawq kwalifikacji .jest $ynik cgzaminu maturalnego z jgzyka polskiego. .jqzvka obcego - w\rrirqany

poziom podstarvorvy lub rozszerzony.
. Rckrutacja i spos(rb przeliczanra punkt6rv zvoclna z ;,s2. r\3, 5\4, $7 czqSci ogr5lnej Uchwilly Scnctu.
Kandydaci, ktrirzy zdrli ,,star{ maturf":
. l)odstawq kwalifikacjijest rvynik cgzaminu dojrzalosci ziqzlka polskicgo, iqzyka obccgo.
. Ilekrutacja i spos6b przeliczania punktiirv zgodna 2 ..s2. rsli, $1, .s8 czQ(ci ogtilneJ Uch\tal), Scnatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturq Migdzl'narodowQ (lB);
. PodstawE krvalitikacji jest rv1'nik egzaminu rnaturalncgo z iqzl'ka polskiego..iQZlka obcego - \\)nrilgan)

pozrom ni2szy 1SL) lub poziom rvyzszy (HL)
r Rekrutac-ia i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, $j, $4. \9 czqSci o96lnej Uchwaly Senatu
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectrvo dojrzalosci uzyskane za granicq:
. Podstawq kwalitikacji jest rvynik egzaminu dolrzalo$ci ziqzyka polskicgo.
. W przypadku niezdarvania jgzyka polskiego na egzanrinie Inaturalnym kandydat przystgpuje do egzlnrinu

ustnego z 1921'ka polskiego.
Rekrutacla isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2. \3, \.1. .sl0 crQjciogolnei Llchlvitl) Scnatu

Kierunek : Praca socjfllna
Rodzaj sludi6t : sludi;r pierrrszcgo slopnir
Forma studi6w : niestacjonarne (zaoczne i \.{ieczorot!e)
Limit : hez lirrritu

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. .iqzyk polski. iqzyk obcy

Kandydaci, ktdrz].' zdflli ,,now{ maturt":
. Podstaw4 krvalifikacji jest wynik cgzaminu nraturalneso z jqzyka polskiego. -igzyka obccgo - wlntl{anv

poziorn podstarvowy lub rozszerzony
. Rekrutacja i sposob przcliczania punktriu,zrodna z S2. \3. .s.1, {7 czq(ci ogolnej (Jchrvaly Scnatu
Kandydaci, ktrtrzy zdali ,,sta14 rltlurf":
. Podsta\vq kualrlikacji.icst *ynik cgzanrinu dojrzalo(ci z.i9z1ka polskicgo..iqzlka obccgo
. Rckrutae-ja i sposob przeliczlnia prrnklo\r'zgodn z i2. \i. \4. \8 czr;ici ogiilnej Uch\\alv Scnaru.
Kandldaci, kt6rzv zdali lllaturg llipdzr-narodow4 (l B):
. I)odstawil ktvalilikacji .jcst rvrrrik ctzanrinu r)rarurulncgo z.jqzlka polskicgo. .;qzvka obccgo - \!\ ntirliln)

pozionr nizszy 1Sl,) luLr poziont wlzs/i'(lll,).
. Ilckrutaqia isposob przeliczflnia punkt(i\v rqodna r \2. \3. \.1. \9 crQSci orrLilncj l)chrvalv Scnarrr
Klndydaci posiadaj4cl Swiadecllvo dojrzalo$ci uztskane za granicq:
. Podstat\q kwalilikacli-icst rvlnik cgzanrinu dojrzaloSci z-igrryka polskicgo.
. W prz)padku niczdarvania -jqzyka polskiego na cgzarninic nraturalnvnr kanLlldat przlstgpuje do cgzarnrnu

uslncgo z jgrlka polskiego.
l{ckfulircJa isposr!b przeliczani punkt(i\\, z{odna z \2. $3. N4. l\sl0 czqiciogtilncj []chwirlv licDaru
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Wydzial Prawa

Kierunek :Prarvo
Rodzaj studidw : .jcdnolite snrdia rnagisrerskie
Forma studidw : stircionartre
Limit :100

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

r historia, rvicdza o spoleczeistrvie, iEzyk polski

Kandydaci, kttrzy ztlali,,notvq rnaturg":
. Podstawq knalilikacji jest rvvnik cgzaminu maturalncgo z jedncgo z przedmiotdw: historia. rvicdza o

'ipoleczeirst\\ re, jgzyk polski - ul rnlgany poziom podstarvorvy lub rozszcrzony.
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, \3. S5, \6, .s7 cz$(ci o96lnej Uchrvaly Scnatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturt":
r Podstawq kwalifikacjijest wynik cgzaminu dojrzaloSci z historii lub wiedzy o spoleczcristwic,
. W przypadku niezdawania hislorii i rviedzy o spolecze6stwie na cgzaminie ntaturalnvm podsrawE

kwalifikacyi jest ocena z historii lub rviedzy o spoleczehstrvie ze 6rviadectwa ukoriczenia szkoly (redniej
(ocena koicoworoczna).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z S2, r1, $5. .s6. $8 czQSci oq6lnej Uchwal-v Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt Mitdzynarodow4 (lB):
. Podstawq kwalifikacjijest wynik cgzaminu maturalnego z historij. - wymagany poziom nizszy (Sl,) lub

poziom wyzszy (llL).
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z s\2, $1, ii5, {6. rs9 cztici o96lnej Uchwaly Senaru.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
o Podstaw4 kwalifikaciijest \rynik egzaminu maruralnego z historii lub wiedzy o spoleczeistwie.
. Rekrutacja isposob przeliczania punkrdw zgodna z $2, Si, $5, $6, $10 czgSci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Prawo
Rodzaj studi6w : .jednolite studia nragisterskie
Forma studi6w : niestacjonarne
Limit : bc.z linritu

Nabor na podstawic zk)20nych rvymaganlch dokumentow.

Kierunek :Europcistyka
Rodzaj studi6w : strrdia pienvszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne
Limit :50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia. wicdza o spoleczeristwie, .jQzyk polski . jgzyk obcy

Kandydaci, kt6rzy zdali .,nowQ maturQ":
. Podsla\r'4 kualilikacji jest w)nrk cgzanrinu nraturillncqo z jednego z przedmiotow: histona. wieoza o

spoleczcrislwrs. jQZyk polski,.jqzyk obcy - $yrnagany pozior)r podsta!rowy lub rozszerzony
. Rckrutacja i sposdb przcliczaniu punkrdrv zgodnl z \2. $3, S5. S6, g7 czqici ogolnej Uchwaly Senatu
Kandydaci, ktdrzy zdali,,slarq nralurt":
. Podstaw4 kwalitikacji.icst uynik egzarninu dojrzaloiciz historii lub rviedzy o spoleczeistrvic
. W prllPadku tticzdarvania hislorii i wiedzy o spoleczeistwie na cgzaminic nraturalrrlnr podsrarvq

ktvalitikacji jcst ocena z historii Iub rviedzy o spolcczcristwic ze (wiadcctwa ukoriczenra szkoly irednicj
{ occna konco\r()roczna)

. Rckrutacjir i spos6b przeliczunia punklorv zgodna z r\2. \3, 
"s5, 

50, \8 czg(ci ogolnej lJchrvirly Scnirtu
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Kandydaci, ktdrzy zdali Nlaturf Migdzynarodolv{ (lB):
. Podsraw4 krvalifikacji .iest rvynik egzaminu nraturalnego z historii lub rviedzy o spolcczcrist* ic

wymagany poziom nizszy (S[,) lub poziotn wy2szy (llL).
. Rekrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodna z 

"s2, 
$3, $5. \6, 5\9 czg(ci ogr5lnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci posiadaj4cy Srviadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
o PodstarvE kwalitikacjijcst wynik egzaminu maturalnego z historii lub rvicdzy o spolcczcristwie.
. Rekrutacja i spostib przeliczania punkkiw zgodna z $2, :\3, $5, $6. s\ l0 czQ(ci 096lne'j tichwirlv Scnatu

Kierunek :Europcistyka
Rodzaj studi6w : studia pier$szego sbpnia
Forma studi6w : nicstacjonarnc
Limit : bez limitu

Nabdr na podstawie zlozonych wy'maganych dokurnentow.

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studidw : studia rJrugicgo stopnia
Forma studi6rv : stacjonarnc
Limit : -50

W postepowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:

occla na dyplomie ukoirczenra studi6w picrwszego stopnia kierunku: curopeist)ka, skrsunki
nr igdzynarodowe. politologia, administracja. soc-jologia, historia i inne pokrewne kicrunki studi6w.
w pierrvszej kolejnoici przyjmowani bgdq absolrvenci kierunku studi6rv europcistyka,
w przypadku kandydatow, ktdrzy uzyskali tQ sam4 ocenQ na dyplomie o kolejnoSci na liScie decyduje
srednia ocen ze studiow pierwszego stopnia,

. rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodne z $ I4 czQsci ogolnei Uchwaly Senalu

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Europeistyka
studia drrlgiego stopnia
ntcslaclollalne
bez limitu

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:

dyplom ukoticzenia studiow pierrvszego stopnia kierunku: europeist),ka. stosunki migdzynarodo*e.
politologia. administrac-ja, soc'jologia, historia i inne pokrervne kierunki studidw.
nabor na podstawis zlo2onlch wyrnaganych dokuntcnt6rv.

Kierunek :Administracja
l{odzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarnc
Limit :50

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia. rvicdza o spolcczcristw ie, l gzy k polski

Kandvdaci, kt6rzy ,dali ,,Dow4 maturt":
. I)odstalr4 kwalrlikacji jcst wynik cgzanrinu m turalrcgo z jcdncgo z przcdmiotirw: historra, rvicdza

spolcc rehstw ic. .lQz)" k polski- wynragany poziom porlslarvowv lub (rzszerzony.
. Rckrulacia i sposob przclrczanra punktorv zgodna z \2. .sJ. -s-i, r\6. $7 czgicr ogdlnej Uchrvaly Scnatu.
Kandvdaci. kldrzy zdali.,starrl mtrturg":
. Ibdstawq krvalilikacji.icst wynik cgzanrinu dojrzalodci z historri lub rviedzy o spolcczeristrvrc.
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. W przypadku niezdawania historii i rviedzy o spoleczefrstwie na cgzanrinie maturalnym podstaw4
kwalifikacji jest occna z ltistorii lub rviedzy o spoleczeristwie ze Swiadcctwa ukoriczcnra szkoly iredniej
(ocena koicoworoczna).

. Rcknrtacja i spos6b przeliczania punktorv zgodna z $2, $3, $5. $6, s\E cztici ogolnej Uchrvaly Sen tu.
Kandydaci, ktdrzy zdali lUaturt MiQdzynarodow{ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijes wynik egzaminu maturalnego z historii lub rviedzy o spoleczcirstwie - wynragany

poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (llt,),
. Rckrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $5, $6, rs9 cz95ci o96lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy $wiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
o Podstaw4 kwalitikacjijest wynik egzaminu maturalnego z hiskrrir lub wiedzy o spoleczeirstwie.
. Rckrutacjaisposobprzeliczaniapunkt6wzgodnaz.s2.53,ii5.os6,Sl0czq6ci ogolnej [Jchwaly Senatu.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studidw : studia picrwszego stopnia
Forma studiriw : nicstacjonarne
Limit : bez limitu

Nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.

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

W postepowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja lub
miEdzynarodowe,

. w przypadku kandydat6w, kt6rzy uzyskali tC samq ocenq na dyplomie o kolejnoSci decyduje
arytmetyczna ocen ze studi6w pierwszego stopnia,

. rekrutacia i sposob przeliczania punkt6w zgodnc z $ J 4 cz95ci o96lnej Uchwaly Senatu.

stosunki

$rednia

Kierunek
Rodzaj studi6w
Forma studi6w
Limit

Administracja
studia drugiego stopnia
nlestacJonarne
bez limitu

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwage:

dyplom ukoticzenia studi6w picrwszcgo stopnia kicrunku administracja. stosunki migdzynarodowe oraz
kierunk6w pokrewnych.

. nab6r na podstawie zlozonych rvyrnaganych dokunrentow
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Wydzial E konomiczno-I nformatyczny w Wilnie

Kierune k :Ekonomia
Rodzaj studi6w : studia picrrvszcgo stoprriu
Forma studiow : slacJonirrne
Limit :90

Swiadectwo doyrzaloSci lub dokulncnty uztlane za r(iwnowazne rv Rzeczl pospo litc'j Polskic'j oraz brandos
atcstatas upra\vniaj4 do ubie-eauia siq o prz),jtcic na studia.

Przcdmioty brnne pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnynr:

r Podstarv4 krvalifikacj ijest rr ynik eezamrnu maluralnego z matemot) ki. wymagany pozionr szkolny lub
paristwowY.

. W przypadku braku rvynikLr egzanrinu maturalnego na poziomie paristwowym lub szkolnym z
matemat.vki bEdzie brana pod uwagq ocena koircoworocznii uzyskana na Srvradectwie doJrzalosci z tcgo
przc0mlolu-

. Nie punktorvane kryterium dodatkowe - wymagana ocena z.iEzlka polskiego na Swiadectwic
do-j rzlloSci (akceptowana occua koicoworoczna).

r lrV przypadku braku oceuy zjgzyka polskiego na Srviadectu,ic dojrzaloici - kandydata oborviqzuje
sprawdzian ze znajomoSci.lgzyka polskiego.

W przypadku kandydatow posiadajqcych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie. decyzlg o przylgciu na

studia podejmuje Rcktor UrvB w porozurnieniu z Dziekanem Wydzialu Ekonom iczno- ln ibrmatvcznego.

Spos6b przcliczania punktdw

Wynik nraturalncgo egzaminu parlstwowego wyra20ny w punktach stano$i Iiczbq punktow w
postQpowaniu kwalifikacyjnym, powiqkszony o liczbg 13.

Wlnik Inaturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbg punkt6w w
posrqporvaniu kwalifikac yj nym.
Maksymalna liczba punktow uzyskanych z.jedncgo przedrniotu wynosi ll3.

Swiadectwo dojrzalosci uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalncgo oraz oceny koticoworoczne uzyskanc na Swiadectwie dojrzaloici wvrazonc w
punkach mnoiymy przez 2.

Kierunck
Rodzaj studi6w
Forma studi6rv
Linit

Informaty ka
studia p ierwszcgo slopnia
stacJonilrne
90

Swiadectwo dojrzaloici lub dokumcnty uznane za r6wnowa2ne w Rzeczl pospo litc'1 Polskiej oraz brandos
atestalas uprawnraiE do ubrcgania sig o przyjgcic na sludra.

Przcdmioty brane pod uwagt w poslfpor|aniu kwalifikacyjnym:

Podstarvrq kwalilikac-jijest wynik egzanrinu maturaln€go z.jcdncgo przcdrnionr do rvy- boru spoSr6d
nastqpujEcl,ch: malcnratyka. llzvka ilslronontia. irrt'brnratyka itcchnologic infbrntrcrjnc - wl-nragan)
poziorn szkolny lub panstrvowl'.
W przl'parlku braku synrku cg/arnrnu nr (uralncgo na poziorrrie paistrvow-,-m lub szkoln;nr z
rnalcnralyki, fizyki iastrr:nontir, inlbnnalyki itechnologii inibrnracyjnych bgdzrc brana pod uwagq
occna ko6corvoroczna uzyskana na Swiadcctwic dojrzalo(ci z rego przcdmrotu.
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W przypadku, gdy zasady rekrutacj i przewid uj4 a lternatywp wyboru przedmiotu - kwalifikowany jest
przedmiot, z kt6rego kandydat uzyskal najlepszy rvynik na egzaminie maturalnym. wskazanym przez
kandydata.

N ie punktowane kryterium dodatkowe - wymagana ocena z jEzyka polskiego na Swiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena koicoworoczna).
W przypadku braku oceny zjgzyka polskiego na Swiadecnvie dojrzalo$ci - kandydata obowi4zuje
sprawdzian ze znajomoSc i j Ezyka polskiego.

W prrypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie, decyzjq o przyjgcru
studia podejmuje Rektor UrvB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego.

Spos6b przeliczrnia purtkt6w

. Wynik maturalnego egzaminu parlstwowego wyrazony w punktach stanowi Iiczbg punktdw w
poslEpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszony o liczbE l3

. Wynik maturalnego egzaminu szkolnego $lrazony w punktach stanowi liczbE punkt6w rv
postgpowaniu kwalifi kacyjnym.

. Maksymalna liczba punktow uzyskanych w wyniku rekrutacj i uynosi I13.

Swiadectwo dojrzalosci uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koricorvoroczne uzyskane na Swiadectwie dojrzalosci wyrazone
punkach mnozymy przez 2.
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