
Uchwala nr 949
S€natu Uniwersytetu w Bialymstokl

z dnia 26 maja 2010 roku

w spfawie zosud i lrJ,bu przyjgi kandy otd9, na je(lnolite sludia ntogisterskie, stu.!iu pierwszepo stoDnia istudia drugiego slopniq w roku rkatlemichim 201 l/2012

L 096lne zasady rekrutacji

uniwersvtet.w Bialvmstoku tr".:i|,:l^T,1* 
Snovoalow 

na jednotite srudia magisterskie, srudia pierwszegostopnia istudia drugiego stopnia w systemie Intemeiowej Rejesiracji Kandydatdw (iRK)

Podstaw4 kwalifikacji na studia p^':y:."g" ,tnpniu il.2onotit" studra magjsterskie kandydat6w posiadajEcychSwiadectwo dojrzalo6ci sq wyniki czgsci pisemnej egzaminu ,natwalnego,,egzaminu dojrzalosci.

Maksymalna. liczba. punkt6w 
"r":litl . .,",tn.go 

Sp3rr"a, 
ioru \?nosi 100 Maksymalna liczba punkrowmoZliwych do uzyskania w rvyniku postEpowania 

-kwalifikacyjnego 
na studia pierwszego sropnia ijednotitestudia magisrerskie wynosi 100.

W. przypadku gdy pod uw ,),lin, ,r,oruru,n"ro/egzaminu dojrzalo3ci z wiqksze.J nrzleden liczby przedmiotdw. przedmiotow egzamlnu maruratnego/egzaminu dojrzaloSci(z przedmiot6w objptych re a nastgpnie dzielone przez liczbp przedmiot6w.

w.przypadku gdy zasady rekrutacji przewiduju 
"',.*oU,rlr* 

wyboru przedmrotu, kwatifikowany jest przedmiotwskazany przez kandydata.

W prrypadku gdy zasady ***r"l.lJrj:idrr-1,IT" j!d6." przedmiot kwalifikacyjny przyjmu je siE jako wynikostateczny liczbQ punktow uzyskanych z tego przedmiotu.

67
5l'v.lllfika:ja 

kandydat6w posiadai4cych swiadectwo iojrzalodci uzysKane w sysremre nowej matury odbywasrp wg nastppuj4cych zasad:

ch z przedmior6w obowiqzkowych lub z
albo na poziomie rozszcrzon).m stanowl

go wyrazony w punktach zostanie pomnozony przez

' yri*r;t"f,linu, uzyskany z pozromu rozszerzonego wyrczony w punktach zostanie pomnozony przez

f obcego na poziomie klas d\aujqalcznych wlnik eezamrnu
e pr_zenrcsiony na wynik maturalny z poziomu iozszcrioneco i3. Wynik makslmalny nie moZe przckroczie tOO. lezeii ierr

5::ltt::-lLlllldat6w posiarJai4cvcrr swiaoecnvi lojrzarosci uzvskane w svsremie starcj marury odbywasrQ wg nastQpuJqccJ zasady:
oceny z przedmiot6w z egzaminu dojrzalosci branych pod uwagQ prz-v kwaritikac-ii przericzane bgcr4 napunkty w postQpowaniu kwalifikacyjnyrn rn nortEprjq"y rporob.
w,skali 6-stopniowej; w skali 4-sropnrowel:g.g _ e0 pkt s.0 - 80 pkt,

;: ll tl'l 't.o - 60 pkr!+.u - )r pkr. 3,0 - 40 pkt.3,0 _ .10 Dkr
?.0 20 pkt.



a

nternational Baccalaureate) uzyskany w ramach programu
qcych zasad:
skania z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie

2 Maksymalna riczba punkt6w_ mozriwych do uzyskania z jednego przedmiotu zdawanego na poziomiepodstawowym (SL) wynosi 65 .

3. Oceny (punkty na dyplomie IB) bpd4 przeliczane na punkty w postQpowaniu rekruracyjnym w nastqpuj4cyspos6b:

l) poziom rozszerzony przedmiotu (lll): 7 100 pkt,6_ g5 pkt,5 _70 pkt,4_ 55 pkt,3 _45 pkr,2 _30pkt, | * 15 pkr.
2) poziom podstawowy (sL) odpowiednio: 7 - 65 pkt, 6 _ 60 pkt, 5 _ 50 pkt, 4 _ .10 pkt, 3 _ 30 pkr, 2 _ 20pkt, I - Iopkr.

0

two dojrzalosci/d)?lom ukoriczenia studi6w wyzszych
uj4cych zasao;

dmiotu, obj€tego egzaminem maturalnym, jest okejlana
KR,

ectwo dojzalosci/dyplom ukoiczenia studi6w
tonych w 92, gl0 ust. I lub gl4, podstaw4
Iub rozmowa kwalifikacyjna _ zgodnie ze

a spraw zagranicznych lub placdwki konsulame.
wadzajq Kuratoria Oswiaty wlaSciwe dla mre.lsca
na siedzibg szkoly wyzszej.

odrQbnych przepis6w. 
yzszych ptzeprcwzdzaj4 uczelnie wylsze na podstawie

-Larreaci 
i finalisci orimpiad stopnia cenlrarnego ou,r'rlr"*-, s4 na I rok studi6w przez wKR zsodnie zuchwar4 nr 6s2 Senatu Uniwersvteru.w Biatymstoku z'cnia ze maia zoor;;il; ;;;"i;;i p)ri'"**i"na studia laureatdw oraz finalist6w olimpiad stopnia centralnego ;iatach ZOOI-ZOf f.

w postQpowaniu rekrutacyjnym nie uwzglEdnia ,ie .",lylrituto* jErykowych.

Xto?,fitu',"t"*" 
podczas rekrutacji na jednolite.tu$Ji1 rugi.t.rrti" i studia pierwszego stopnia tworzy siQ na

jl zlozonrcnootumentdw;

o/egzaminu dojrzaloSci z przedmiot6w obowi4zkowych i

3)
zgo ej Uchwaly.

t,isty rar:kingowe podczas rekrutacji nu *uaiu arugi"sglastopnia tworzy sig - zgotrnie ze wskazaniami czpscrszczegdlowej - na podstawie:

ry o dyplornie i Sredniej ocen ze studi6w pierwszego sropnia (studi6wo udi6w magisterskich) z zachowaniem nastgpu.l4cylh zaiad:u cji przeliczana bqdzie na punkty w nastgpuj4cy sposOb:

.1.5

4,0
- E0 pkr.
- 60 pkt.



- 40 pkt.
- 20 pkt.

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za ocenq na tlyplomie wynosi I00.
b) srednia ocen ze studid_w pierwszego stopnia. stujiow drugiego stopnia lub ieJnoliBch srudidwmagisterskich przy kwalifikacii przeliczona bgdzie na punt t/ ti rrosunru r , i 'rvr"try,iri"" ri.ru.

iocen, wynosi 5,0.
w wynrku postQpowania kwalifikacvineso

ie oraz 
.6rednia ze studi6w pi"r*s..go ,iopni"u,

agisterskich).
kierunek pref'erowany, kandydatom, kt6rzy ukoriczyli
zymy przez wsp6lczynnik 0,65.

egzaminu, rozmowy kwalifikucyjnej wynosi 
aryjnej Maksymalna liczba punktdw uzyskanych z

3) zlozonych przez kandydata wylnaganych dokumentow.

Rektor Uczefni okreiti w O*o:L..rn 
1?!:"lt? ,,."f.-li,r*" . 

,r=gy przeprowadzenia rekrutacji w systemieIntemetowej Rejestracji Kandydatdw w terminie do l5-kwietnia 201 r roru.

6

Ednieniem zasad tajnosci, osoby wyznaczone przez
ch.

wgl4du kandydatom w obecnojci przedstawiciela
od dnia ogloszenia wynikdw.

Wydzialowa Komisja Rekrutacyjnl 
ljd:jmul: a..yr.;f fpoy.;g.iu kandydar6w, kt6rzy uzyskali rq sam4 riczbQpunkt6w, co kandydat zajmui4cy ostarnie miejsce w ramich-uitaronego'rimitu miejsc. o""y.ju tu ni"'*y-uguzgody Rektora.

I' Post*powanie kwalifikacyjne. prz eprowadzai4tlJir"*. KomrsJe Rekrutacyjne, powolane na wniosekDziekana przez Rady Wydziatow.
2' Przevlodniczqcym wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub inny nauczyciel akademickiwy znaczony przez Dziekana.
3. Do zadai Wydzialowej KomisjiRekrutacyjnej nalezy w szczeg6lnosci:l) zatwierdzanie testow sprawdzai4cych (wyboru iokonuje irzewoonrcz4cy wKR) oraz nadzor nad ich

or gantzacy Jny m ptzygotowaniem,
2) przeprowadzenie postEpowania kwalifikacyjnego,
3) sporz4dzanie i zatwierdzanie rist kandydaiow zakwarifikowanych do przyjpcia na studia w ramachlimitu miejsc,
4) podejmowanie decyzji o przyjEciu lub nieprzyjEciu kandydata na srudia oraz zawiadomienie pisemne

kandydara o podjqrej decyzji.
5) kontrola kompletnodci dokumentdw skladanych przez kandydat6w,6) import danych z systemu IRK do systemu USOS.

k ruta cyj n ej ,

,, ia rckrutacyjnego.
4 udzial prz€dstawiciele studcnt6w. lch liczbg okreStaRa so.

$ l9l uczehrianE Kornisjg Rekrutacyjn4 poworLrre Rektor, przewodnicz4cym Llczernianej Komisji Rekrutacylne.ljest Prorektor ds. Dydaktycznych i srudsnckich. Do skradu Uczerniinei ro,nis.;r netrria"vli"r ii.ti",,"^
2. szczegolnosci:

misji iekrutacyynych,

krerunkach ispecjalnoSciach. 
nik6w i przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego na

3) rozpatrywanie i przedkradanie Rektorowi wnioskdw w sprawie odrvotari kanrlydatdw od ,ecyz;ipodjQtych przez Wydzialowe Komisie Rekrutac ne.

3,0



Wydzialowe Komisje Rekrutacyjl:l l" q*rj"*,." 0"1.,?3rr.n informacji o kandydatach niepelnosprarvnycn,doloz4, wszerkich starari, aby zapewnic kandyiator oogoan. warunki uczestnictwa w post'powanrukwalifikacvinvm.
szcze€6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepehosprawnych w postqpowaniu kwarifikacyjnym na studiaoke$la Dziekan wydzialu, w momencie zlozenia dokumentdw'przez tandydata, lecz nie pdzniej ni2 na l4 dniprzed dat4 rozpoczgcia egzaminu wsrqpnego.

l. od kandydat6w zakwalifikowanych nu.r ,ok.trdi:jlwymagane s4 nasrQpuj4ce dokumenty:I) formularz podania wypelniony wedlug okeSlonego wz&u,2) ,.Nowa matura":

- swiadectwo dojrza'losci w oryginare rub odpis swiadectwa dojrzalosci wydany przez okrEgow4 KomisiQEgzaminacyjnq,
3) ,,Stara matura',:

eciwwskazan do studiowania na obranej specjalno3ci
Srodowiska),

Studenckiej (kolorowe zdjgcie do ELS w postaci pliku
dzielczo$ci 300 dpi),

6czenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w
az inne dokumenty _ zgodnie z wymogami
przypadku kandydatow ubiegajqcych sip o

ternetowych WKR).
ierwszego stopnia, jednolite studia magisterukie, studia
uj4cych obywateli polskich, wymagani s4 nastQpu14ce

I) podanie - skierowane do Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku,
2) kwestionariusz,
3) swiadectwo doirzaloSci lub dyplom ukoiczenia studi6w - dokumenty zalegalizowane lub opatrzoneapostille w kaju \4ydania dokumentu,
4) tlumaczenie swiadectwa dojrzaloSci ,ub dypromu ukofczenia studi6w wyzszych na jpzyk polskr przezftumacza przysiQglego,
5) za(wiadczenie o nostryfikacji swiadectwa maturalnego (wydane przez podlaskie Kuratorium o$wiaty)Iub dyplomu ukoiczenia studi6w (nostryfika"j" p.r"pro"*uari;f uczelnie wyzsze na podstawie odrqbnychprzepis6w),
6) za$wiadczenie rekarskie (przetlumlcz:r]e na iEzyk porski) stwierdzai4ce brak przeciwwskazari dopodjgcia ksaalcenia na obranym kierunku i formie kszialcenia,
t t z totogral|e tegtfymacyjne,
8) podanie o wydanie Erektronicznej Legitymacji Studenckiei lkororowe zdjgcie do ELS w posraci prikuJPG o wymiarach 300x375 px (20x25mmj* rorjzietczoSci 30b;;,),
9) kserokopia paszportu,
I 0) udokumentowane pochodzenie polskie.

o przyjgcie na studia zostanie ustalona nrzez
Wylszego g6mej granicy oplat i podana qo
kach Dziekanowi przysluguje prawo zwolnienia

w przypadku przedlozenia orzeczenia rekarskiegot 
,r,!1tf1*010."*o 

przecrwwsr(azania zdrowotne do podiEciastudidw na wybranym kierunku, WKR moze odmdwiC przyjEcla-na-stucha.

t Niestawienie siQ kandydata Da 
"gru,r,in 1t.rt ,prur),:1r1iqcy) w wyznaczonym terminie eriminuje kandydata zpostgpowania kwalifi kacyjnego.



amteszczony jest w protokole, ktdrego druk stanorvi
studia. protok6l podpisuje przewodniczqcy oraz

eSlenia izmiany dokonyrvane w protokole powrnny

Rekrutacyjna sporzqdza prorokdl,
wynik6w oraz podjEt4 decyz.lg o

o oraz czlonkow WKR.4. kandydat6w na stltdia na podstawie zloZenia
o przyjgciu na studia *.f,*ili ,lor,oi.^",u

otejnosci atrabetycz".; o"oo,,-, ol#!11 Ttf:1..1
zakoriczeniu rekutacji.

5. niewyczerpania limitu miejsc na skute
iejsce o oslby zaymu.lEce korejne pozycje w 

wypelnra

( t<
D.:y.j:.9. rye.k-.li! limitu przyjgi 

.o.ur prr.priJi',l..niu dodatkowej rekrutacji podejmuje Rektor nawniosek Wydzialowej Komisji Rekutacyjnej.

L Od decy4i Wydzialowej Komisji Rekutacyjnej

- decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekutacyjnij.
2. Podstawq odwolania od decyzji rnoz.

i trybu rekrutacji na studia.
3 Decyzig o przyjgciu n" .rigi1. podejmuje Rektor po rozpattze.,N wniosku uczernianej KomisjiRekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Listy kandydatow prryjQtych na I rok studiow zatwierd$z2alczelniana Komis.;a Rekrutacyjna.

28
rudiow mog4 byi uruchomione pr4 liczbie co najmniej
walifikowanych do.przyjEcia (chyba ze zapis w bzp(ci
rzypadku mniejszej ni2 wskazana liczba kandvdat6w
ndydatom przyjgcie na inny pokrewny kierunek stucli6w

eJsc.

Limity przyiEc kandydat6w na I rok studi6w-w r-otu urlu2a3ri"ti. 2olt/20t2 zostanEokreslone uchwal4 scnatuUniwersytetu w Bialymstoku w kwietniu 201 I roku.

II. Czg5d szczegrilowa

$26
sruzy odwolanie, w terminie l.l dni od daty dorEczenia

jedynie wskazanie naruszenia warunk6w

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Kierunek : Biologia
Rodzaj studi6w ; studia picrwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o biologia, chemia, fizyka iastronornia, lizyka, matematyka

Kandydaci z ,,nowq maturq" :

' Podstaw4 krvarifikacji jest wynik egzarninu rnaturarncgo z jednego przecrmiotu do wyboru sposr6d
nastQpuiqcych: bioiogia, chemia. fizyka iastronomia, n,ir.n,'"ty*u _ *y,nugany poziom podslaworvy lubrozszcrzony.

. Rekrutacja i sposob przeiiczania punkt6w zgodna z $2, $j, $5, $7 czE5ci ogolnej Uchrvaly Senatu



Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starQ maturg":
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d

nast€puJ4cych: biologia, chemia, fizyka i astrono nia, fizyka, matemattka.

92, $3, $5, g8 czgSci o96lnej Uchwaty Senatu.
B):
turatnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d
ka - wymagany poziom nilszy (SL) Iub poziom wyzszy

Kan 95, g9 cze6ci og6lnej Uchwaly Senatu.
granrcQ:

] n"r.rtr"ju ispos6b przericzania punkt6w zgodna z Ur, Ur, ;r:U;j'",'.],;;;::;;:"T 
'-tt"

Kierunek : Biologia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjoname

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagp:
t ocena na dyplomie ukoriczenia. studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednotirych

studidw magisterskich) kierunk6w przyrodniczych Iub innych, 
'

o kierunek preferowany - biologia.
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,. rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodne z $14 czesci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Chemia
Rodzaj studidw : studia pierwszego sropnra
Forma studi6w : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

e biologia, chemia, fizyka i astronomia,ftzyka, matematyka

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 mature":
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposr.dnastQpuiqcych: biorogia, chemia, fizyka iastronomia. ma-tematyka - wymagany poziom podstawowy tubrozszefzony.
.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, 55, g7 czesci og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, ktdrzy zdali,,starg matur€":
' Podstawq kwalifikacji jest wynik.egzaminu dojrznlo$ci z jednego przedmiotu do wyboru spo$r6dnastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomii, fizyka, maiemaryra.

,93, 95, g8 czpsci ogolnej Uchwaly Senatu.

ralnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd
_ wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy

, $3, 95, g9 czpsci og6lnej Uchwaly Senatu.
e za granic4;
alo5ci z jednego przedmiotu do wyboru spoJrdd

, 93, $5, $ l0 czgCci ogolnej Uchwaly Seuatu.

Kicrunek : Chemia
Rodzrj studi6w : studja drugiego sropnra
Forma studi6w : stacioname



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bqdq brane pod uwagg:

' ocena na dyplomie ukonczenia. studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia aibo jednotitych
studiow magisterskich) kierunk6w przyrodniczych iub innych,o kierunek preferowany - chemia,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studidw,
r rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $14 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Ochrona irodowiska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r biologia, chemia, fizyka iastronomia, fizyka, geografia, matematyka

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturt":
do \a)boru sposrod

- wymagany pozrom

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu
nastppuJ4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geogiafia, 

-maiematyka

podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g7 czQici ogdlnej Uchwaly Senaru.
Kandydaci, ktbrzy zdali,,starQ matu r€":

' Podstaw{ kwalitikacji jest wynik 
.egzaminu dojrzarosci z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastEpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronornia, fizyka, geografial matematyka.. Rekrutacja i sposob przeliczania 
$g cz€jci ogdlnej Uchwaly Senatu.Kardydaci, kt6rzy zdali Maturg M

. Podstaw4 kwalifikacji jest wy z jednego przedmiotu do wyboru sposrod
nastQpuJ4cych: biologia, chemia, ftzyka, geogra ryka _ wymagany poziom niiszy (SL) lubpoziom wyzszy (HL).

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkl6w zgodna z $2, $3, $5, g9 czq(ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za !ranic4;
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik.egzrminu_dojrzarosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6dnast€pujEclch: biologia. chemia, fizyka. geografia. maremaryka.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z a2, $3, $5, $10 czQsci ogornej uchwary senatu.

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studiriw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w ; niestacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r biologia, chernia. fizyka iastronomia. fizyka, geografia, matematyka

Kandydaci, kadrzy zdali,,nowQ matur€" :

' Pods(aw4 kwalifikacji jest wynik 
_egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do rvyboru sposr6dnast'puiEcych: biologia, chenria, fizyka i asrronomia, 

- 
geogiafia, 

- 
mare matyka _ *yn.ig""i p'"ri",podstawowy lub rozszerzony .

' Rekrutac-ia isposob przericzania punkt6w zgodna z {2, $3, $5, $7 czpcci ogorncj Uchwary Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ matur€":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik 
.cqzaminu dojrzalosci z jednego przcdmiotu do rvyboru sposrdd

nastgpuj4cych: biologia, chernia, fizyka iastronomia, fizyka, geografia. mitenratyka.
' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6rv zgodna z $2, $3, $5. $g czg(ci ogornej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kaitrzy zd^li Maturg MigdzynarodowQ (lB):
' Podstaw4 k*'aririkacji jest wynik_egzaminu maturarnego z jednego przcdmiotu do wyboru sposr6dnastqpuiqcych: biologia, crremia, fizyka, geografia, rnatenratyia - wymagany pozronl nrzszy (sL) rubpoziom wyzszy (tlL).
o Rekrutacja isposob przericzanra punkt.w zgodna z g2. $3. $5, $9 czEsci ogornej Uchrvary Scnaru.
Kandydaci posiadajqcy Swiadcctwo dojrzalosci uzyska ne za granic4:



. Podstaw4 kwalifikacji z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6dnastgpujqcych: biologia, Ka.o Rekrutacja i spos6b prze $2, g3, $5, g l0 czesci ogolnej Uchwaty Senaru.

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzej studi6w : studia drugicgo stopnia
Forma studi6w : stacionarn;

W postppowaniu trwalifikacyjnym bgd4 brane porl uwagg:
. ocena na dyplomie go stopnia (studidw drugiego stopnia albo jednolitychstudi6w magisterski iub innvch.r kierunek preferowan
o $rednia ar),tmegczna ocen ze studiow,. rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodne z $14 czg(ci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Ochrona Srodowiska
Rodzaj studi6w ; studia drugiego stopnia
Forma studidw : niestacionim!

W post€powaniu trwalilikacyjnym bgd4 brane pod uwage:
. ocena na dyplomie go stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednotirychstudi6w magisterski iub innych,r kierunek Dreferowan
. Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w,o rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $ I4 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.

Wydziaf Ekonom ii i Zarzqilzania

Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka, wiedza o spoleczeistwie, historia, geografia

rnego z matematyki lub wiedzy o spoleczefistwie lub
b rozszerzony.

$2, $3. $5, g7 czg5ci ogdlnej Uchwaly Senaru.

toSci z matemaryki lub wiedzy o spoleczeistwie lub

. Rekrutacj g2, g3, $5, Sg czgSci ogolnej Uchwab Senaru.Kandydaci, k B),. Podstawq

. ;;; "l 
nego z matematyki lub historii lub geografii - wvmagany

r"" iil'ili:u;';?"'"1rcz.escioB6rnei 
uchwarv scnatu

dojrzalo$ci z matcmatyki lub wiedzy o spoleczerlstwie lub

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, g5, $ l0 czgSci ogolnej Uchwaly Senatu



Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : niestacjoname

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia, geografia

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturf ":r PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub wiedzy o spolecze6stwie rubhistorii lub geografii - wymagany poziom podstaworvy Iub rozszerzony.r Rekrutacja i spos6b przericzania punktow zgocrna z $2, $3, s5, $7 czqsci og6rnej Uchwary Senatu.
Kandydaci, kt'rzy zd^li,,star4 maturg":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki lub wiedzy o spoleczeristwie lubhistorii Iub geografii.

' Rekruracja i sposdb przericzania punktorv zgodna z $2, $3, $5, $E czgici og6rnej Uchrvary Senatu.
Kandydaci, kt'rzy zdali Mature Mitdzynarodowe (lB):
r Podstaw4 kwalilikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub geografii - wymaganypozton nt|szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z 52, g3,S5, g9 czpdci og6tnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectrro dojrzalosci uzyskane-za granic4:

' Podstalvq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z matematyki lub wieclzy o spoleczeistwie lubhistorii lub geografii.
. Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g l0 czpSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Zan4dzanie
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studidry : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka, wiedza o spoleczeistwie, historia, geografia

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowq maturg,':

' PodstarvE kwalifikacji jest wynik egzaminu nraturalnego z matematyki lub wiedzy o spoleczeristwie lubhistorii Iub geografli - wymagany poziom podstawowy lib rozszerzoty.. Rekruracja i spos6b przeliczania punkt6w zgo<ina z $2, $3. $5, $7 czgSci ogolnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stare mature":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z matemaryki lub wiedzy o spolcczefrstwie lubhistorii lub geografii.

' Rekutacja i sposdb przericzania punkt6w zgodna z s2, g3, s5, g8 czgsci ogorner Uchwary Senatu.
Kandydaci, kt'rzy zd,ali Maturf Misdzynarodowq (lB):
' Podstaw4 kwalifikaciijest wynik egzaminu nraturalnego z matematyki lub historii lub geografii - wymaganypozion nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

' Rekrutacja isposob przericzania punkt6w zgodna z $2, a3, $5, $9 czE3ci ogorncj uchwaly senatu.Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane ia granic4.
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzatninu doirzalosci i maternatyki lub wiedzy o spoleczcristwre lubhistorii lub geogralii.

' Rekrutacja i sposdb przericzania punkt6rv zgodna z $2, {3, $5.$ r 0 cz96ci ogorner uchrvaly senatu.

Kierunek : Zarzydz nie
Rodzaj studi6w : studia pierwszcgo stopnia
Forma studidw : nicsracjonarne



Przedmioty brane pod uwage w postqpowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia, geografia

Kardydaci, ktdrzy zdali ,,nowq maturt":
' Podsta\v4 kwalifikacji jest \aynik egzaminu maturalnego z matematyki lub wiedzy o spoleczeristwie lubhistorii lub geografii - wymagany poziom podstawowy lib rozsz".zony.o, Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g7 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturt":
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z matematyk lub wiedzy o spoleczeristwie lubhistorii lub geografii.
. Rekrutacj dna z 52, g3, g5, g8 czgSci ogdlnej Uchwaly Senaru.Kandydaci, k wQ (tB):. Podstaw4 aturalnego z matematyki lub historii lub geografii _ wymagany

. Poziom ni

I' if!"-li"? li;ii"iiuf'*ut"i 
uchwalv senatu

dojrzaloSci z matematyki lub wiedzy o spoleczenstwie lub

' Rekrutacja ispos6b przericzania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, sl0 czejci ogornej Uchwary Senatu.

Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjoname

W postppowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
o ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
r rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodne z $14 czQSci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek : Ekonomia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

W post?powaniu kwalilikacyjnym bpdq brane pod uwagp:
r ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
o rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z $ t4 czQSci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Zarz4dzanie
Rodzaj studi6w ; studia drugiego sropnia
Forma studidw : sracioname -

W postppowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia,. (rednia ar),tmetyczna ocen ze studi6w.r rekrutacja i sposob przeliczania punktorv zgodne z $ l4 czgsci ogdlnej Uchwaly Scnatu.

Kierunek t ZArzq.Jz nie
Rodzaj studi6w : studia drugiego slopnia
Forma studidw : niestacionirn-e

t0



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagq:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studidw pierwszcgo stopnia,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow,
o rekrutacja i sposdb przeliczania punkr6w zgodne z $ I4 czgsci o96lnej Uchrvaly Senatu.

Kierunek :Mipdzynarodowestosunkigospodarcze

Rodzaj studiriw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwagf w postgpowaniu krvalifikacyjnym:

o wiedza o spoleczenstwie, geografia, historia

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq mature":

' PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczehstrvie tub geografii lub historii
- wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6rv zgodna z 92, g3, g5, g7 czqsci og6lnej Uchwaly Senatu
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,starq maturt";
r Podstaw4 kwalifikacj i j est wyn ik egzam inu doj rza losc i z wiedzy o spoleczeristwie lub geografii lu b h istorii.
' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6lv zgodna z $2, $ 3, $5, $ 

g czgici ogo Inej Uchrv-ary ienatu.
Kandydaci, kafrzy zdali Mature MiedzynarodowA (lB):o PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z geografii lub historii - \rlmagany poziom ni2szy(SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g2,93, 95, g9 czesci og6lnej Uchwaly Senaru.
Kandydaci posiadajecy Swiadecawo dojrzatojci uzyskane za granic{:r Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z wiedzy o spoleczerlsrwie lub geografii 1ub historii.o Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, 93, 95, g I0 czedci ogdlnej Uchia{ Senatu.

Kierunek :Migdrynarodowestosunkigospodarcze
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

Przedmiofy brane pod uwage w post?powaniu kwalifikacyjnym:

o wiedza o spoleczeistwie. geografia, historia

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq mature":

' Podstawq kwalifikacjiiest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczehstwie lub geografii Iub historii
- rymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, g5, $7 czgsci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,sta14 mature":

' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu clojrzaloSci z wiediry o spoleczeristwie lub geografii Iub histo'r. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z S2, $3, $5, $g czgsci ogolncj Uchwaly Senatu
Kandydaci, ktrirzy zdali Maturp Mitdzynarodolvq (lB):
' P_odstaw4 kwalifikaciijest wynik egzaminu maturalnego z geografii lub historii - wymagany poziorn nrzszy

(SL) lub poziom wyzszy (HL),

' Rekrutacja i spos6b przcriczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, $9 czqsci ogornej uchrvaly senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:
r Podstaw4 kwalifikacji.iesr wynik egzatninu dojrzalodci z wiedzy o ipoleczerlstwie lub geografii lub hisrorr.r Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z ti2, $3, $5, $10 czq(ci o96lncj tJchwaly Senatu.

Kierunek :Migdry-narodowestosunkigospodarcze
Rodzaj studi6w : srudia drugiego slopnia
Forma studidw : stacjonarne

lt



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia ar).tmetyczna ocen ze studi6w,
e rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z g I4 czE6ci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Miqdzynarodowestosunkigospodarcze
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:. ocena na dyplomie ukoi:czenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
e rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodne z g l4 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Wydzial Filologiczny
Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd 3 filologia angielska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacio;ame

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

jEzyk angielski

Kandydaci, kt6rry zdali ,,nowQ maturg":. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjEzyka angielskiego _ wymagany poziom .podstawowy lub rozszerzony.
.- Rekutacja isposdb przeliczania punkr6w zgodna z g2, g3, g6, g7 czQ3ci og6lnej Uchwaly Senaru.Kandydaci, ktdrzy zdali,,starl matur€":
' cj zyka angietskiego.
: p g6, g8 czgsci ogolnej Uchwaly Senatu.Kan li
. cj jEzyka angielskiego _ wymagany poziom nizszy(SL) lub poziom wy 2szy (HL).
. Rekrutacja g6, g9 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci pos. podsraw4 k f'fuffi.,ru,.*o.o Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $6, glO-czgsci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w

Filologia
filologia angielska
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o 1Eryk angielski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturQ":

' Podstaw4 kwarifikacji jest wynik egzanrinu maturarnego z igzyka angierskiego - wynragany pozrompodstawowy lub rozszerzony.
r Rckutacja isposdb przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $6, {7 czQ3ci ogolnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, ktdrzy zdali,,starq maturQ":

t2



. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjE4,ka angielskiego.r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93. $6, SE czQSci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturp Migdzynarodowq (lB);
' Podslaw4 kwalifikacji jest rvynik egzaminu maturalnego z jqzyka angierskiego , wynragany poziom nizszy

(SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, s\6, g9 czE(ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:. Podstaw4 kwalifikacjijcst *ynik egzaminu dojrzalo3ci zjEzyka angielskiego.r Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z s2, $3, $6, $ l0 czEsci ogotnej uchwary senatu,

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studidw
Forma studidw

Filologia
filologia angielska
studia drugiego stopnia
nlestacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. pisemny egzamin wstgpny rv j gzyku 

_angielskim polegajqcy na sprawdzeniu umiejQtnosci czylania ze
zrozumieniem tekstdw o tematyce filologicznej (z zakresu jEzykoznawstwa, kulturoznawstwa i
Iiteraturoznawstwa).

. dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia,

. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $ l4 czEdci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek : Filologia
SpecjalnofC : filologia bialoruska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalitikacyjnym:

r lgzyk polski, jEzyk bialoruski

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 maturp":

' Podstawq kwalifikacji jest wynik. egzaminu maturarnego z igzyka poJskiego lub igzyka bialoruskiego
wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

' Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, s3, 95, s7 czqsci og6rnej uchwary senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq matur€":
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci zjgzyka polskiego lubjpzyka bialoruskiego.. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $5, gg czEsciog6lnej Uchwaly Senatui
Kandydaci, kt'rzy zdali Maturt Migdzynarodow4 (lB):
. Podstawq kwalifikacjijest \ynik egzaminu dojrzalosci zjgryka polsrrego.
r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, $9 czq6ci ogolnej Uchwa.ly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacj i jest wyn ik egzam inu dojrzaro$c i z iEiryka porskiego rub jgzy ka biaroruskicgo.
' w przyPadku braku oceny,'wyniku z.igzyka polskiego lub jqzryka bialoruskiego na swiadecrwieiolrzalosci

kandydat przystepuje do egzaminu ustnego z iQzyka pols[lego lub.igzlka bLloruskiego ao *yU.rru p.r",
kandydata.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, ii5, $ l0 czqsci ogolnej Uchwaly Senatu

Filologia
fi lologia bialoruska (dla kandydatdw rozpoczlnajqcych naukg jpzyka bialoruskicgo od

podstaw)
studia pierwszego stopnia
stacionarne

Kierunek
SpecjalnoSd

Rodzaj studidlv
Forma studi6w

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:
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o jEzyk polski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturg":

' Podstaw. kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego - wymagany poztom
podstawowy lub rozszerzony.

._ Rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z 52, g3, 56, g7 czg.ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,star4 maturt":o Podstaw4 kwalitikacji jest wynik egzaminu dojrzalo$ci zjqzyka polskiego.. Rekutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z g2, g:, gO, 5b czgSci og6lnej Uchwaly Senatu,
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Migdzynarodowq (fd;: 

- " "

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalne go z jgzyka polskiego.
2, S3, $6, $9 czpsci og6lnej Uchwaly Senaru.
ne za granicQ:
ci z jqzyka polskiego.
o na Swiadecrwie dojrzaloSci kandydat przystQpuje do

. Rekutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g6, gl0 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoS6
Rodzaj studi6w
Forma studi6w

Filologia
fi Iologia bialoruska z jEzykiem angielskim
studia pierwszego stopnia
stacJoname

Filologia
fi lologia.bialoruska zjEzykiem angielskim (dta kandydatow rozpoczynalEcych naukg.jgzyka
bialoruskiego od podstaw)

studia pierwszego stopnia
stacJoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jpzyk polski,jpzyk bialoruski, jqzyk angielski

Kandydaci' ktdrzy zdali 
"nowQ 

maturQ": 
u maturarnego zjgzyka angielskiego ijgzyka porskiego rubjpzyka

wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kan zgodna z 92,93,9,4 95, $7 czpsci og6lnej Uchwaly Senatu.

o PodstawE kwarifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo.ci z iqzyka angierskiego i iEzyka polskiego rub Jgzykabialoruskiego do wyboru przez kandydata.. Rekutacja isposdb , g3, g4, $5, S8 czgdci og6tnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt'rzy zd,al
e Podstaw4 kwalifika ego z jpzyka polskiego i jqzyka angielskiego _

2, g3, g4 55, g9 czEici ogdtnej Uchwaly Senatu.
ane za granic4:
5ci z jgzyka angielskiego i jgz.vka polskiego lub jgzyka

' w przypadku braku oceny/wyniku z jpzyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego na swiadectwie dojrzaloscikandydat przystppuje do egzaminu ,stnigo i lqzyti porsti"go lub;gzyka bialoruskieso do wyboru przez
kandydata.

' w przypadku braku oceny/rvynikl I iaaka angierskiego na iwiadectwie dojrzaloSci kandydat przystqpuje
do egzaminu ustnego zjQzyka angielskiego.o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z g2, $3, $4, g5, g l0 czpsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd

Rodzaj studi6w
Forma studi6w

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

I4



. jezyk polski, jezyk angielski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,no!vQ maturt":
' Podstawq kwalifikacji jest rvynik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego i iqzlka angierskiego -

wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

' Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6rv zgodna z g2, g3, g4, g7 cz96ci og6lnej Uchrvaly senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturg":
o Podstaw4 kwaliti kacj i jest wyn ik egzam inu doj rzalo$c i z jgzyka po Iskiego i jgzyka angietskiego.o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, 93, 91, S8 czqsci ogOlne.l Uchialy Sen-atu
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mipdzynarodow4 (tB):

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka porskiego i iEzyka angielskiego -
rvymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6E,zgodna z g2, g3, ga, g9 czpsci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
' PodstawE kwalifi kacj i j est wynik egzaminu dojrzaloSc i z i qzyka polskiego i i Ezyka angie Iskiego.. W przypadku braku oceny,rrvyniku z j94ka polskiego na (wiadectwie dojrzatoS.i t 

"'nAyaut 

"prrystEpuj 
e oo

egzaminu ustnego z jpzyka polskiego.
. W przypadku braku oceny,iwynik\ ! ie+-ka angielskiego na Swiadectwie dojrzalo5ci kandydat przystqpu1e

do egzaminu ustnego z jE4ka angielskiego.
o Rekutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z 92, g3, g4, g l0 czesci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studidw

Filologia
filologia bialoruska
studia drugiego stopnia
stacjoname

W postppowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg;
w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stop
filologia bialoruska, filologia bialoruska z lpzykiem ndydat6w
rozpoczynaj4cych naukgjqzyka bialoruskiego od po angietskim (dla
kandydatow rozpoczynajqcych naukEjgzyka bialoru osci z zakresu
fi Iologii bialoruskiej:

r ocena na dyplomie ukoiczenia studidw,
. Srednia ocen ze studidw,

w przypadku absolwent6w innych kierunk6w, kt6rzy legitymujq sie jpzyka
bialoruskiego na poziomie Cl wedlug Europejskiego Syitemu 6pisu Ksztal u.upy,. ocena z egzaminu wstQpnego wjQzyku bialoruskim z wiedzy didw I

stopnia).
. Rekutacja isposdb przeliczania punktow zgodna z $14 czQ3ci o96lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalnosd : filologia bialoruska zjpzykiem angielskim
Rodzaj studi6w : studia dnrgiego stopnia
Forma studidw : stacionarne

W postqpowaniu kwalifikacyjnym d uwagg:
rvprrypadkuabsolwentowstudidwpier erunkuifilologia,specjalnoSci:

filologia bialoruska z jgzykiem ang bialoruska z jfzykiem angielskirn (dla kandyciatdw
rozpoczyna14cychnaukgjqzykabialoruskiegoo staw):

. occna na dyplomie ukoficzenia studiow,

. :irednia ocen z€ studiow,

w przJ"padku absolwentow innych kierunkow. kr6rzy wykaz4 sig praktvcznq znajomosci4 irizykabialoruskiego na pozionrie cl wedlug Europejskiego Systemu opisu Kszralcenia Jqzyko,,""gn n"ay irn,py
i.jgzyka angielskiego na poziornic U2 wedlug ESOKJ:
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. ocena z egzamtnr wstQpnego w jgzyku bialoruskim i angielskim z wiedzy filologicznej
(program studi6w I stopnia).

. Rekutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z gl4 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalno5d : filologia rosyjska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

. jQzyk polski, jezyk rosyjski

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturf" :

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka potskiego rub igzyka rosyjskiego -
wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.r, Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6\y zgodna z 52, g3, g5, gZ czqSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starg maturt":o PodstawE kwalifikacj ijest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jgryka polskiego lub jEzyka rosyjskiego.r_ Rekrutacja i sposdb przeliczania_purktow zgodna z 52, $3, g5, gi czE$ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfirzy zdali Maturt Mi€dzynaroOow4 1[i;: 

- - "

' l^"$'."ye kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego - wymagany poziom nizszy(SL) lub poziom wyzszy (HL)

' Rekrutacja g5, g9 czgsci ogdlnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci pos
. Podstaw4k i,?JitJurun*" lubjqzyka rosyjskiego.o w prrypadku braku oceny/wyniku z jpryka porskiego lub iEzyka rosyjskiego na swiaaect*ie dojrzalosci

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z igzyka polskiigl lub iEzyka 
-rosyj 

skiego do *yio'ru pr.",
kandydata.

e Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z s2, g3, g5, gl0 czQ(ci og6tnej uchwaly senatu.

Filologia
filologia rosyjska (dla kandydat6w rozpoczynaj4cych naukE jgzyka rosyjskiego od podstaw)
studia pierwszego stopnia
stacioname

Kierunek
SpecjalnoS6
Rodzaj studi6w
Forma studidw

Przedmioty brane pod uwage w postqpowaniu kwalifikacyjnym:

r jpzyk polski

Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowq maturg":. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z .jgzyka polskiego - wymagany poziom
podstawowy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 52, $3, S6, g7 czq5ci og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, ktdrzy zdali ,,stsre matur?":. Podstaw4 kwalifikacj i jest wyn ik egzarn inu doj rzalodci z jpzyka polskiego.

r"n i:.'J,:#xTdrl j,;]il-fi,:i:ffi;;.m 
n2szy

2, S3, $6, 59 czESci og6lnej Uchwaty Senatu.
ne za granic{:
ci z jpzyka potskiego.
o na Swiadectwie dojrzaloSci kandydat przyst€puje do

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $6, $ l0 cz96ci og6lnej Uchwaly Senatu.
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Kierunek : F ilologia
Specjalno5d : filologia rosyjska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jEzyk polski, jEzyk rosyjski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturg',:

' Podstaw4 krvalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z iEzyka polskiego lub iqzyka rosyjskrego
wymagany poziom podstawowy lub rozszcrzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktolv zgodna z 92, 53, $5, g7 czgdci o96lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,star4 maturt":
. Podstaw4 kwalifi kacj i jest wynik egzam inu doj rza to6c i z j p:ryka po lsk iego Iub jgzyka rosyjskiego.
' Rekrutacja i spos6b przericzania punktow zgodna z ij2, s3, $5, g8 czqsci og6tneJ lchrvalf sena-tu.
Kandydaci, kt'rzy zdali Maturf Mitdzynarodowq (lB):
' Podslaw4 kwalifikacji jest rvynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego - wymagany poziom nizszy(SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, $5, g9 czgSci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrza106ci uzyskane za granicg;. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci zjq4,ka poiskiego lubjgzyka rosyjskiego.
' w przypadku braku oceny/wyniku z jpzyka potskiego lub jqzyka ,osyitti.go na swiadectwie dojrzalosci

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z iqzyka polskiego Iub iEzyka 
-rosyjskiego 

ao *ybo'r, p.r".
kandydata.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkldw zgodna z $2, 93, $5, g l0 czqSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
specjalnosd : filologia rosyjska (dta kandydar6w rozpoczynaiEcych naukgiqzyka rosyjskiego od podstaw)
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jEzyk polski

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq matur€":

' Podstawa kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jpzyka porskiego - wymagany poziorn
podstawowy lub rozszerzony.

o Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z S2, $3, $6, $7 czgsci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 maturp":
o Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo(ci zjqz1ka polskiego

' Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, .s6. sg czgsci ogornej Uchwaly Senanr.
Kandydaci, kt'rzy zdali Maaurf Mi?dzynarodowe (lB):
' Podslaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jpzyka porskiego - wymagany poziom ntzszy

(SL) lub poziom wyzszy (ttL).
r Rekrutacja isposdb przeliczania punktdw zgodna z g2, rs3, {6, g9 czqsci ogornej Uchwary Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrz1losci uzyskane za granicQ-
. PodstawA krvalifikac.iijest wynik cgzaminu doirzalosci zjgryka polsxrcgo.

' w przypadku braku oceny/wyniku z- igzyka porskiego na swiadcctwie dojrzalosci kandydat przystQpuic do
cgzaminu ustnego z.jgzyka polskicgo

o Rekrutacja isposdb przeliczania punktdw zgodna z \2, $3, \s6, \\r0 cz€$ci ogr5rnej richwaly senaru.

Kierunek
Specjalno$C
Rodzaj studi6w
Forma studi6w

Filologia
filologia rosyjska z jgzykiern angielskirn
studia pierwszego stopnia
stacjonarDe
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Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzyk polski, jEzyk rosyjski, jqzyk angielski

Kandydaci, kt'rzy zdali,,nowQ maturf":
r PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu maturarnego ziEzyka angierskicgo iiEzyka polskiego lubJQZyka

rosyjskiego do wyboru przez kandydata - wymagany pozioin iodstawowy tu-U rurrr.rrony.r Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, 93, 54, g7 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfirzy zdali,,starQ maturt":
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik.egzaminu dojrzalosci zjgzyka angierskiego iigzyka polskiego lub iEzykarosyjskiego do wyboru przez kandydata.
r Rekutacja isposob S2, S3, g4, g8 czQsci og6lnej Uchwaty Senaru.
Kandydaci, kt6rzy zdal B):o Podstaw4 kwalifika uialneg o z jgzyka polskiego i jqzyka angielskiego _

wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).. zania punktdw zgodna z 92, g3, g4, g9 czEici og6lnej Uchwaly Senatu.Ka ectwo dojrzalosci uzyskane'"" granicq,. wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka potskiego lub jgzyka rosyjskiego i jQzyka

' w prz)?adku braku oceny/wyniku z jEzlka porskiego rub jgzyka rosyjskiego na swiadectwie dojrzalodci
kandydat przystqpuje do egzaminu ustnego i iqzyka polskiego lub i Ezyka 

-rosyjski"go 
do *ybo'ru p."",

kandydata.
r W przypadku braku oceny/wyniky 

? 
j?rryku angielskiego na Swiadectwie dojrzaloici kandydat przystgpuje

do egzaminu ustnego zjgryka angielskiego.e Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt.w zgodna z 92, g3, $4, g l0 czqsci ogdlnej Uchwaty Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd

Rodzaj studi6w
Forma studi6w

Filologia
filologia rosyjska z.jgzykiem angielskim (dla kandydat<iw rozpoczynajAcych nauke jQZyka
rosyjskiego od podstaw)

studia pierwszego stopnia
staclonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jqzyk polski, jgzyk angielski

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now{ maturt":
o Po.lstaw4 kwalifikacji jest wynik egzam inu maturalnego jgzyka polskiego ijpzyka angielskiego - wymaganypoziom podstawowy lub rozszerzony.
.- Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, ga, g7 czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, ktdrzy zdali ,,starq maturt":
. Podstaw4 kwalifi kacj i jest ,,rynik egzaminu dojrzalo$ci z j gzyka polskiego i j qzyka angielsk iego.o Rekrutacja isposob 3, g4, $8 czqsciog6lnil uctriaty seiatu.Kandydaci, ktdrzy zdal
. Podstaw4 kwatifika ego z .jqzyka polskiego i jgzyka angielskicgo _

2, 93, 94, g9 czESci ogolnej Uchwaly Senatu.
ne za grarrtcQ:
ct z.ipqka polskiego i jgz_yka angielskiego.
o na Swiadectwie dojrzalodci kandydat przystQpuje do

. W ku z.jEzyka angielskiego na Swiaclectwie dojrzatodci kandydat przystgpuJeoo gielskiego,
Re punktdw zgodna z {2, $3, $4, g l0 czQ$ci ogolncj Uchwaly Senatu

Kierunek : Filologia
Spccjalno5d : filologia rosyiska - komunikacja jgzykowa w sfbrze biznesrl
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Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk polski, jgzyk rosyjski

Kandydaci, ktbrzy zdali,,nowq maturg":
. PodstawE kwalifikacji jesr wynik egzaminu Inaturalnego z jEzyka polskiego lub jqzyka rosyjskiego _

wymagany poziom podslawowy Iub rozszerzony.
r Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $5, $7 czgsci ogolnej Uchwaly Scnatu.
Kandydaci, ktrirzy zdali,,starq matur€":
r Podstawq kwalifikacj i jest wyn ik egzam inu doj rzaloSc i z jqzyka polskiego lub jgzy ka rosyj skiego.r Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, S3, ii5, s\g czgSci og6lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mi€dzynarodowq (lB):
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z iEzyka porskiego - lvymagany poziom ntzszy

(SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, g5, {9 czgsci ogdlnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

' Podstawe kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloscr ziEzryka porskiego rubiqzyka rosyjskiego.. oceny/wyniku z jgzyka polskiego lub jEzlka rosyjskiego na Swiadecrwie dojrzaloSci
do egzaminu ustnego zjEZyka polskiego lub rosi,jsliegJdo wyboru prze zkaniydata.
rzeliczania punktow zgodna z $2, $3, $5, $ t0 czEsci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd : filologia rosyjska - komun ikacj a jqzykowa rv sferze Drznesu
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

r jgzyk polski, jpzyk rosyjski

Kandydaci, ktdrzy zdali,,now{ maturt":
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjqzyka polskiego. - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g7 czq$ci
Kandydaci, ktbrzy zdali,,sta14 mature":
. Podstawq kwalifikacj i jest wyn ik egzaminu dojrzatosci z jgryka polskiego lub jEzyka rosyjskiego.o Rekrutacja isposdb przericzania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, $6 czgsci og6rnej Uchwary senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Mitdzynarodow4 (tB):

' Pods9w4 kwalifikacji jest wynik egzaminu narurarnego z.iEzyka porskiego - wymagany poziom nrzszy
(SL) lub poziom wyzsz)' (HL).

. Rekutacja ispos6b przeliczania punktow zgodna z S2, $3, S5. S9 czq(ci o96lne.i tJchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzryka polskiego lubjgzyka rosyjskiego.. w przypadku braku ocenyrwyniku lub iqzyka rosyjskiego ,ia swiaJectrvl dojrzaloSci

kandydat przysrQpuje do cgzaminu u kiego tuU rosi,;iiiego do rvyboru p.r", tonjyJuto.
Rekrutacja isposdb przeliczania pun 3, {5, {10 czqsci ogOlnej Uchrvaty Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalno5d : filologia rosyjska
Rodzaj sludi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagp:
w przvpadku absolwentdw studi(iw picrwszego stopnia kierunku: filologia, spec-ialno3ci:

lub jgzyka rosyjskiego

o96lnej Uchwaty Senatu.
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ogia rosyjska z iezykiem angielskim, filologia rosyjska (dla kandydatow
jgzyka rosyjskiego od podsraw), filologia rosyjika z jlLykien angielskim (dla
4cych naukg jqzyka rosyjskiego od podstaw) lub innyih ipecjalnoici z zakresu

o ocena na dyplomie ukoriczenia studidw,
. Srednia ocen ze studidw.

rv przypadku absolwent6w innych kierunk6w, kt6rzy wyka2q siE prakfyczn4 znajomo$ci4iEzyka rosyjskieg'
na poziomie C I wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalce;ia JQzyko*"go Ruay euilpy,. ocena z egzamlnu wstQpnego w jgzyku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program studi6w I

sropnta).
. Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g l4 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studi6w
Forma studi6w

Filologia
fi lologia rosyjska jEzykiem angielskim
studia drugiego stopnia
stacjonarne

ne pod uwagg:
nia kierunku: fi Iologia, specjalnodci:
a rosyjska (dla kandydat6w rozpoczynaj4cych naukg
syjska z jEzykiem angietskim (dla kandydar6w
aw):. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w,. Srednia ocen ze studi6w.

w prz)?adku absolwent6w innych kierunk^6w, kt6rry_ wykaz4 sig praktycznq znajomosci4iQzyka rosyJskiegona poziomie cl wedlug Europejskiego Systemu opisu rsait"enia lgzyio*"g" n"av'il,i"pj-i ip.y,*uangielskiego na poziomie 82 wedlug ESOKJ:
. ocena z egzaminu wst€pnego w jgzyku rosyjskim i angielskim z wiedzy filologicznej

(program studi6w I stopnia).
. Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g l4 czQsci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia
Specjalno3d : filotogia rosyjska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

e pod uwagg:
ia kierunku: fi lotogia, specjalno3ci:

angielskim, filologia rosyjska (dla kandydatdw
raw), filologia rosyjska z jEzykiem angielskim (dla
ego od podstaw) lub innych specjalno3ci z zaKresu

r ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w.. Srednia ocen ze studidw,

w przypadku absolwent6w innych kierunkdw, kt6-rzy wyka24 sie praktycznq znalomo(ci4 igzyka rosyjsxrego
na poziomie Cl rredlug Europejskietso Sysremu Opisu Xsaaicenla tgzyloruego ifaOy eurlpy:. ocena z egzamtnu.wsrgpnego w jqzyku rosyjskim z wierJzy filologicznej (prograrn studidw

pierwszego stopnia).
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z $ I4 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Filologia
SpecjalnoSd : filologia francuska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
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Kierunek
SpecjalnoSd
Rodzaj studiiiw
Forma studi6w

Forma studidw : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk liancuski

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,now4 maturp":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka liancuskiego _ rvymagany poziom

podstawowy lub rozszerzony.
o Rekutacja ispos6b przeliczania punktdw zgotlna z g2, s\3, ss6, g7 czgSci ogdlncj Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali,,starg matu r€":
r Podstawq krvalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka francuskiego.r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z 92, 93, 56, s\8 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturt Mi€dzynarodow4 (lB):
' lodsla:v4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturarnego zjEzyka fiancuskiego - wymagany poziorn nrzszy(SL) lub poziom wy zszy (HL).
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z g2, g3, 96, g9 czqSci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:. Podstawe kwa lifikacj i jest wynik egzam inu doj rzalosci z jqzyka francusxrego.. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, $ l0 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Filologia
filologia francuska (dla kandydatow rozpoczynaj4cych naukE jgzyka francuskiego od podstaw)
studia pierwszego stopnia
stacioname

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. jezyk polski,j€zyk obcy (inny niZjEzyk francuski)

Kandydaci, kt'rzy zdali,,nowQ maturQ":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjgryka porskiego lub iEzyka obcego (innego nrz
fiancuski) - rvymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

' Rekutacja isposdb przericzania punkt6w zgodna z a2, $3, $5, {7 czEsci og6rnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kabrzy zdali,,starQ mature":

' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzarosci z iEzyka porskiego rub iqzyka obcego (innego niZ
fiancuski).

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkrdw zgodna z g2, g3,g5, g8 czqSci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt'rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
' PodstawE kwalifikacji jest wynik cgzaminu maturarnego z.iEzyka porskicgo rub jpzyka obcego (innego ni2

francuski) - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom *yr"ri (HL).
. Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, 55, $9 czqSci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzarosci z igzyka polskiego tub igzyka obcego (innego nrz
francuski).

. Rekrutacia i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, 95, g l0 czgSci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia polska
Rodzaj studi6w : studia picrwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzyk polski

Kandydaci, klfrzy z.J^li,,nowg matur€":
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' Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iezyka porskiego - wymagany pozrom
podstawowy lub rozszerzony

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, S3, $6, $7 czg$ci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starg maturQ":
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci zjgzyka polskiego,r Rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, iig czgici og6rnej uchwaly senatu.
Kandydaci, kt|rzy zdali Maturg Migdzynarodow{ (IB):

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzarninu maturarnego z iEzyka porskiego - wymagany poziom nizszy
(SL) lub poziom wyzszy (HL).

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, g3, g6, g9 cz96ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzatosci uzyskane za granicq:. Podstawe kwalifikacj ijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjEzyka polskiego.e w przypadku niezdawania iqzyka porskiego na egzaminie maturarnym kandydat przystgpuje do egzaminu

ustnego z jgzyka polskiego.
o Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, g6, g t0 czqSci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Filologia polska
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : niestacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwatifikacyjnym:

r jEzyk polski

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maaurt" :. Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jeryka polskiego _ wymagany pozrom
podstawowy Iub rozszerzony.

._ Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, 93, 56, g7 czQSci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rry zdali ,,starQ maturt',:
o Podstaw4 kwalifikacji jest \a],nik egzaminu dojrzaloSci z jpzyka polskiego.o Rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z 92, 53, $6, $g czgsci og6lnej Uchwaly Senaru.
Kandydaci, ktdrzy zilali Maturt Mi?dzyrarodowq (lB):. 

l^o$FyC kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego _ wymagany poziom nizsry
(SL) lub poziom wyzszy (HL).

. Rekutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g6, g9 cz96ci og6lnej Uchwa.ly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:o Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z.jEzyka polskiego.o w prrypadku niezdawania jgzyka potskiego na egzaminie maruralnym kandydat przystgpuje do egzaminu

ustnego z jqryka polskiego.
. Rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, gl0 czg(ci ogdlnej Uchwaly Senatu.

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

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bqd4 brane pod uwage:

o ocena na dypromie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia: absorwenci wszystkich kierunkow,. kierunek preferowany - filologia polska,
. Srednia arytmetyczna occn ze studiow,. rekrutacja isposdb przeliczania punktdw zgodne z $14 cz96ci 0g6lncj Uchraty Senatu.

Kierunek : Filologia polska
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacioname

o
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W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

' ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia: absolwenci wszystkich kierunkow,o kierunek preferowany - filologia polska,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
. rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodne z $ t4 czg5ci ogdlnej Uchwaly Senatu.

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

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalitikacyjnym:

jgryk polski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ maturf" :
. Podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka potskiego _ wymagany

podstawowy lub rozszerzony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodny z 92, g3, 56, g7 czesci ogdlnej Uchwaly Senatu,
Kandydaci, ktorzy zdali ,,saar{ maturt":
. Podstawq kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzalodci zjqryka polskiego.r Rekutacja i spos6b przericzania punkrdw zgodny z g2, g3, g6 ,gg czqsciogdrnej Uchwary senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Mitdzynarodow{ (lB):
. P-odsm:v4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgryka polskiego _ wymagany poziom

(SL) lub poziom wyzszy (HL).

poziom

nizszy

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodny z 92, $3, 56, g9 czgsci ogolnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrz_alosci uzyskane za granic4:. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci zjQryka polskiego.. W pzypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystqpuje do egzaminu

ustnego z jgryka polskiego.
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodny z 92, $3, $6, g l0 cz€Sci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :

Rodzaj studi6w :
Forma studi6w :

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne

Przedmioty brane pod uwag? w postgpowaniu kwatifikacyjnym:

o jEzyk polski

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowQ matur?" :

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z iqzyka porskiego - rvymagany poziom
podstawowy lub rozszerzony.

. Rekrutac.ia ispos6b przeliczania punkt6w zgodny z 92, 93,96, g7 czE(ci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star{ maturt":
. Podstawq kwalifikacjijest wynik cgzaminu dojrzalo3ci zjqzyka polskiego.. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodny z 92, S3, _s6,f8 czQsci 096lnej Uchwaly Scnatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali Marurt Migdzynarodowq (lB):
' PodsiawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarncgo z iEzyka porskiego - wymagany poziom nizszy

(SL) lub poziom wyrszy (HL).
o Rekruracja isposdb przeliczania punkr6w zgodna z 92, 93, 96, g9 cz_gSci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicQ:r Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z.iqzyka polskiego.

' w prrypadku niezdawania jgz,yka porskiego na egzaminie maturarnym kandydat prz,ysr9puje do egzaminu
ustnego z jgzyka polskiego.

o Rekrutacja i sposdb przeric,ania punktow zgodny z $2, $3, $6, $ r0 czq3ci og6rnel Uchwary senatu.
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Wydzial Historyczno-Socjologiczny

Kierunek : Historia
Rodzaj studi6w .: studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. historia, wiedza o spoleczefstwie

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq msturt":
' Podstawe kwalifikacji jest r.vynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastQpui4cych: historia lub wiedza o spoleczenstwie - wymagany pozio-m podstawowy lub rolzerzony.. Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, 93, 95, g7 czesci ogdlnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stor4 maturf":
' Podstawa kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d

nastQpuj4cych: historia lub wiedza o spoleczehstwi€..- Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, g3, g5, gg czgSci og6lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, ka6rzy zdali Matur€ Migdzynarodowq (tB);
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z historii - wymagany poziom ni2szy (sL) tub

poziom wyzszy (HL)
. Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, g3, g5, g9 czg5ci og6lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:
' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d

nastQpujqcych: historia lub wiedza o spoleczefstwie.o Rekutacja i sposob przeliczania punkidw zgodna z $2, $3, $5, g l0 czgsci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Historia
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

Przyjgcie na podstawie zlozenia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu miejsc.

Kierunek : Historia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma siudi6w : stacjoname

Podstaw4 kwalifikacji jest z.lozenie pzez kandydata wymaganych dokumentdw.o ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego slopnia,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
o rekrutacja isposob przeliczania punkt6w zgodne z $14 czEdci og6lnej Uchwafy Senatu.

Kierunek : Historia
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

Podstaw4 kwalifi kacji jesr zlozenie przez kandydara wymaganych dokurncntdw.o ocena na dyplomie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia,. Srednia ar)4metyczna ocen ze studidw,. rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z $ l4 czq3ci og6lnej Uchwaly Scnatu.

Kierunek : Socjologia
Rodzaj saudi6w : studia pierwszego stopnia
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Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jEzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spoleczeistwie

Kandydaci, kt|rzy zdali,,now4 maturp":

' Podstaw4 kwalifikacj i j est wTnik egzaminu maturarnego z iqzyka porskiego, i Ezyka obcego oraz z jednego
przedmiotu do wyboru; historia lub rviedza o spoleczeistwie poziom porlsta,votvy lub .o.rlurtony. 

-

. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, $4, ss5, $7 czQSci ogotnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 matur€":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik.egzaminu dojrzalo$ci z igzyka porskiego, .jgzyka obcego oraz z Jednegoprzedmiotu do rvyboru; historia lub wiedza o spolecze/1stwie.

' Rekutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2, s3, $4, g5, g8 czqsci ogolnej Uchrvaly Senatu
Kandydaci, ktdrzy zdali Matur€ MiedzynarodowQ (lB):
r Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego, jqzyka obcego oraz historii -

rvymagany poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

' w przlPadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje egzamin ustny z historii.
' Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z $2, $3, s4, g5, g9 czEsci ogdrnej uchwaly senatu
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:

' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z igzyka polskiego, iEzyka obcego oraz z jednego
przedmiotu do wyboru spoS16d nast€puj4cych: historia lub wiedza o spoleczeistwie.

' Rekrutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, s3, $4, $5, $ t0 czEsci ogdlneJ uchwaly senatL.

Kierunek :Socjologia
Rodzaj studidw : sludia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

PrzyjEcie na podstawie zlozenia wymaganych dokumentow do wyczerpania limitu miejsc.

Kierunek : Socjologia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjoname

Nabdr na podstawie zlo2onych wymaganych dokument6w,
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w,
o rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodne z $ t4 czE$ci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Socjologia
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

W postepowaniu kwalifikacyjnym bedE brane pod uwagg:
Nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentdw.
. ocena na dyplornie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arytrnetyczr)a ocen ze studiow,
. rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodne z 014 czESci ogolnej Uchwaty Senatu.

Kierunek : Stosunki mipdrynarodowe
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia, wiedza o spolcczeristwie, geografia
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Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 malurt":
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd

nastqpuiqcych: historia, wiedza o spoleczetistwie rub g-ograria - iyroguny porion' poarir*u*y ,uo
rozszefzony,

o Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, 93, S5,g7 czqsci og6lnej Uchrvaly Senatu.
Kandydaci, ktbrzy zdali,,star4 maturQ',:

' Podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d
nastqpujqcych: historia, wiedza o spoleczerlstwie lub geografia.r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, g5, g8 czgSci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowg (IB):
' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru: historia lub

geografia - wymagany poziom nizszy (SL) lub poziom wy"rry 1Ut\.. Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z $2, 93, $5, g9 czqsci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajQcy Swiad€ctwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik 

.egzaminu dojrzaloici z jeinego przedmiotu do uyboru sposrdd
nastQpujqcych: historia, wiedza o spoleczeristwie lub geografia.. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z g2, 93, 95, g l0 cz€Sci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Stosunkimipdzynarodowe
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

Przyjpcie na podstawie zloZenia wymaganych dokument6w do wyczerpania Iimitu mielsc,

Kierunek : Stosunkimigdzynarodowe
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

o ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w,
o rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z $ l4 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu,

Kierunek : Stosunki miqdrynarodowe
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

W postppowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
r rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z $14 czgsci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kierunek : Filozofia
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' Jezyk polski, jezyk obcy, historia, wiedza o spoleczeristwie. matematyka, fiz;,ka, chcmia, bioloqia

Kandydaci, kt6rzy zdali,,now{ matu rp":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik.egzaminu maturalnego z.jpzyka polskiego. jpzyka obccgo oraz jednego zprzedmiot6w do wyboru sposr6d nast€puj4cych: historia, wiedza o spoleczefislwie, matematyka rub

przedn,ot wskazany Nzez kandydata z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, crrcrnia, biorogia), wyrnagany
pozlom podstawowy lub rozszerzony.
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' Rekutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, 93, $5, {j7 czQsci ogdlnej uchwaly senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali,,starg mature,':
o PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego, igzyka obcego oraz jeonego z

pzedmiotow do wyboru historia, rviedza o ipolecieristwie, 
-rnatematyka 

lub
przedmior wskazany przez przyrodniczych (fizyki, chernia, biologia),. Rekrutacja isposob przelic 52, $3, $5, gE czESci og6lnej Uchwaly Sinitu.

Kandydaci, kt'rzy zdali Maturt Mitdzynarodowq (lB):
' Podstaw4 kwalitikacji jest wynik egzaminu maturarnego z iqtryka polskiego, jgzyka obcego oraz z

wybranych przedmiotow sposr6d nastQpuj4cych; historia lub matematyia lub przeimiot ,,tskaiany prr*
kandydata z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biorogia) - wymagany poziom nizszy (sL) Iub
poziom wyzszy (tlL),

o Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z s2, s3, $5, g9 czqici o96rnej Uchwaly Senatu.
Kandvdaci posiadaj4cv Swiadectwo dojrzalo.ci "'ji};n;:,ttT'j"-bka 

porskiego, jqzyka obcego oraz z
ych: historia, wiedza o spolecze6stwie. matematyka lubRe $:$:!?'i'i"fifiil.'i"g',iffI;i;'J:i:ii.,

Wydzial Fizyki
Kierunek :Fizyk;
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. ltzyka i astronomia, fizyka, matemaryka, chemia, biologia, informatyka, jqzyk obcy

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ matur€":

' Podstawq kwalifikacj ijest wynik egzaminu maturalne go z fizyki i astronomii lub matematyki lub chem ii lub
biologii lub informatyki lubiqzyka obcego - wymagany poziom podstawowy rub rozszerzony.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, $5, g7 czgsci ogornej Uchwaty Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturg":

' PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu doj rzalo(ici z fizyki Iub fizyki i astronomii lub matematyki lub
chemii lub biologii lub informatyki lub jEzyka obcego.

' Rekutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, 95, g8 czqsci og6tnej uchwary senatu.
Kandydaci, kt'rzy zdali Maturg MigdzynarodowQ (tB):
r Podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalne go z ltzyki lub matematyki lub chem ii lub biologii lub

informatyki lubjgzyka obcego - wymagany poziom niZszry (SL) lub poziom wyzszy (HL).
' Rekutacja ispos6b przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $5, $9 czgsci ogolnej uchwary scnatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:

' Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z fizyki lub matematyki lub chemii lub biologii lub
informatyki lub.j gzyka obcego.

. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z A2, $3, S5, $ l0 czgici ogolnej Uchwalli Scnatu.

Kierunek : Fiz.yka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : nisstacjonarne

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. fizyka i astronomia. matematyka, chemia, biologia, informatyka, jgzyk obcv

Kandydaci, ktfrzy zd^li,,norvq maturt":
o Podstaw4 kwalillkac-iijest wynik egzaminu maturalnego z fizyki iastronomii lubmatematyki luhchemii tub

biologii lub infbrmatvki lub.iEzyka obcego - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzonv.
r Rekrutacia i sposdb przcliczania punktow zgodna z {2, $3, $5, $7 czgjci o96lnej t tchrvrly Scnatu.
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Kandydaci, ktdrzy zdali,,starA maturg":

' PodstawE krvalifikacj i jest wynik eg?aminu dojrzaloSci z fizyki lub fizlki i astronomii lub matematyki lub
chemii lub biologii lLrb inlormatyki lub jgzyka obcego.o Rekrutacja i sposdb przeliczania pu-nkt6w zgodna z g2, 53, $5,$g czgici ogolnej Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ Mifdzynarodowe (lB):o Podstaw4.kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalne go z fizyki lub matematyki lub chemii lub biologii lub
informatyki lubjgzyka obcego - wymagany poziom niZszy 1SL) lub poziom wyzszy (HL),r Rekutacja i spos6b przeliczania punktdw zgodna z g2, g3, g5,g9 cz96ci og6tnej Uihwafy Senatu.

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4;
' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z fizyki lub matematyki lub chemii lub biologii lub

informat) ki lub jEzyka obcego.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g l0 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Fizyka
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studidw : slacjoname

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bqd4 brane pod uwagg:

' ocena na dyplomie ukoiczenia studiow pierwszego stopnia w zakresie dyscyprin matematyczno-
przyrodniczych, technicmych, ekonomicznych, medycinych tub pokrewnyih,. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

o rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodne z $14 czgSci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Fizyka
Rodzaj studi6w ; studia drugiego stopnia
Forma studi6w i niestacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:

. ia studi6w pierwszego stopnia w zakesie dyscyplin matematyczno_
, ekonomicznych, medycznych lub pokrewnych,. studi6w,

r rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $14 cz96ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Wydzial Matematyki i Informatyki

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

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowg maturQ":

' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z matemaryki - wymagany poziom podstawowy
lub rozszerzony.

. Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6. S7 czg.ci ogolnej Uchwaly Scnatu.Kandydaci, kadrzy zdali,,starq maturt":

. PodstawE z matematykl.. Rekrutacj gJ, g6. g8izg6ci ogolnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, k

. Podstaw4 o z Inatematyki _ w).magany poziom nizszy (Sl_) lubpozrom wyzsry (HL).

. Rekutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g6, g9 czgsci ogolnej Uchwaly Scnatu.
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Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
o PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z matemar).Kr.
o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, s6, g l0 czEsci ogolncj Uchwary Scnatu.

Kierunek :Matemafyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,norvq maturt":
' Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom podstarvorvy

Iub rozszerzony.

' Rekrutacja i spos6b przericzania punktorv zgodna z $2, $3, s6, $7 czqsci ogornej Uchwary Senatu
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq matu rg":
r Podsrawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci z matematyki.
r Rekrutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodna z 92, 53, 96, g8 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktirzy zdali Maturt Mitdzynarodowe (l B):
o Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - wymagany poziom nizszy (sL) rub

pozrom wyzszy (HL).
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punktow zgodna z g2, g3, g6, g9 czg3ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki.
. Rekutacja i sposob przeliczania punktow zgodna z $2, $3, $6, S l0 czesci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Matematyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwage:
' ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich),
o kierunekpreferowany matematyka,
. Sr€dnia arytmetyczna ocen ze studi6w.
. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $ I4 czE5ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Matematyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niest!,Joname

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

' ocena na dyplonlie ukotlczenia studi6rv pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo .jcdnolrrycn
sludi6w magisterskich).

. kierunek preferowany - maternatyka,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
r rekrutacja i sposob przcliczania punkt6rv zgodne z \ ll czQsci ogdlnej Uchu,aly Senatu.

Kierunek :lnformatyka
Rodzaj studidw : st dia pierwszego sbpnia
Forma studi6w : stacjonarne
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Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturt'r:

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d
nast€pui4cych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka - wymagany poziom podstawowy rub
tozszetzony.

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, 95, g7 czgsci og6rnej uchwary senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,stare maturp":

' Podstawq kwalifikacji jest 
_wynik-egzaminu dojrzarosci z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastQpuj 4cych: matematy ka, Ftzyka, ltzyka i astronomia, in formaiyka.. Rekutacja i spos6b przeliczania punftrow zgodna z g2, g3, g5, gE czE5ci ogolnej Uchwaiy Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Miqdzynarodowq (lB):
' Podstawe kwalifikacji jest rvynik.egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d

nastqpujqcych: marematyka, fizyka, informatyka _ wymagany poziom nizriy 1SI_; lub poziom wyzszy (HL).. Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z 52, g3, g5, g9 czpsci o96lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

' Podstawa kwalifikacji jest 
.wynik. egzamin, dojrzalo$ci z jednego przedmiotu do wyboru sposr.d

nastQpuj4cych: matematyka, fizyka, informatyka

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, $3, 95, gl0 czEdci og6rnej uchwary senatu.

Kierunek : Informatyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

. matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowe maturg':
' Podstaw4 kwalifikacji jest wjnik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastgpuiacych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyki - wymagany poziom podstawowy rLrb
fozszefzony.

o Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, $5, g7 czesci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturQ":

' Podstaw4 kwalifikacji jest wyrik_egzaminu dojrzarocci z jednego przedmiotu do wyboru sposr6d
nastQpuj4cych: matematyka, Ftryka, ltzyka i astronomia, in formatyka. 

-
. Rekrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g8 czESci ogolnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt'rzy zdali Mature Mi€dzynarodowq (lB):
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik.egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastqpuj4cych: matemaryka, fizyka, informatyka _ *yrnugany poiiorn n-izszy (SL) tuU poziorn *yZs"y'1nf-y.. Rekrutacja isposdb przeliczania punkt6w zgodna z 52, g3, 95, 59 czesci ogolnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrz€loSci uzyskane za granic4:
' PodstawE kwalifikacji jest wynik. egzamin! dojrzarosci z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastEpu.;4cych; matematyka, fizyka, informatyka.

' Rckrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, g5, $10 czqdci o96rnej Uchwary senanr,

Kierunek :Informatyka
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 branc pod uwagp:

' ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku informatyka lub inncgo pokrewnego
kierunku z elementarni informatyki,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studiow.
r rckrutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z $ I4 czqSci ogolnej (Jchwaiy Senatu.
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Kierunek :Informatyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidlv : niestacjonarne

W posttpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwngg:

' ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pienvszego stopnia kierunku informatyka lub innego pokrewnego
kierunku z elementami informatyki,

r Srednia ar)4metyczna ocen ze studi6w,
. rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodne z $14 czq3ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Informatyka i ekonometria
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjonarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

. matematyka,informatyka

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowQ maturt":
' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki- wymagany pozrom

podstawowy lub rozszerzony.
. Rekutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g7 czqsci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ matur€":
. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo3ci z maremaryki lub informatyki.
' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, g5, g8 czgsci ogornej Uchwaly Senaru.
Kandydaci, kadrzy zdati Maturt Miqdzynarodow4 (lB):
' Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki- wymagany poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
. Rekruracja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, $5, g9 cze6ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy $wiadectwo dojrzjlosci uzyskane za granicq:. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki lub informatvki.
' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkr6w zgodna z 92. g3, g5, g r0 czgdci ogornej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Informatyka i ekonometria
(odzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : niestacjoname

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwatifikacyjnym:

. matematyka,informary-ka

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 mature";

' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egznminu maturarnego z matematyki rub informaryki - wymagany poziom
podstawowy lub rozszerzony.

r Rekrutacja isposob przericzania punkt6w zgodna z g2, g3, g5. g7 czgsci ogornej Uchwary senatu.
Kandydaci, kadrzy zdali,,starQ maturt":
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci z matematyki lub infornratyki.

' Rekrutacja isposdb przeliczania punktow zgodna z $2, $3, {5. $g czqsci ogolnej uchwaly senatu
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mifdzynarodowq (lB):
' Podstawq kwalifikacjijest w1'nik egzaminu maturalnego z matematyki lub infonnatyki - rvymagany poziom

ni^zy (SL) lub poziom lryzszy (HL).
. Rekrutacja isposdb przeliczania punktdw zgodna z g2, S3, $5, g9 czg3ci ogolnej tjchwaly Senalu.
Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrzjtosci uzyskane za granic4:r Podstaw4 krvalifikacjijest wynik egiranrinu dojrzaloCci z matenatyki lub infonnaryki.

' Rekruracja i sposdb przericzania punktdw zgodna z $2, $3, a5, g t0 czesci ogdrnci uchwaly senatu,
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I^<i1r1nek. : Edukacja techniczno-info rm^tyczna (zarvieszenie rekrutacji)
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacjoname

Kierunek. : Edukacja techniczno-informatyczna (zawieszenie rekrutacji)
Rodzaj sludi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : slacjoname

Pzedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwatifikacyjnym:

o jgzyk polski, jgzyk obcy

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,nowQ maturg":
' Podstawe kwarifikacjijest wynik egzaminu maturarnego z igzyka porskiego ijgzyka obcego - wymaganypoziom podstawowy lub rozszerzony.
r, Rekutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $4, g7 czqsci og6lnej Uchwaly Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturf":

dci zjpzyka polskiego ijQryka obcego.
$2,93, $4, g8 czQ3ci ogdtnej Uchwaty Senatu.
B):
tnego z iQzlka polskiego i jqzyka obcego - wymagany

$2, $3, $4, g9 czgSci og6tnej Uchwaly Senatu.
ane za grantce:
tci z j94ka polskiego.

minie maruralnym kandydat przystgpuje do egzaminu

. Rekrutacja i spos<ib przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, g4, g l0 czeJci og6lnej Uchwaly Senaru.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : niestacJonarne izaoczne iwieczorowe)

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgryk polski, jgzyk obcy

Kandydaci, ktdrzy zdati ,,nowq mature":
' Podstawq kwarifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z.jgzlka porskiego i igzyka obcego - wymaganypoziom podstawowy Iub roxzerzony.
._ Rekrutacja ispostib przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g4, g7 czesci ogolnej Uchwaly Senaru.Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturg":. Podstawq kwalifikacj loSci z jEzyka potskiego i jqzyka obcego.
'. Rekrutacja isposdb p z g2. S3, {4, Sb crEscingorn.i t.lchwa-ty Senatu.Kandydaci, kt6rzy zdali IB):. Podstaw4 krvalifikacj ralnego z jgzyka polskiego ijgz1.ka obcego _ wyrnagany

poziom ni2szy (SL) lub poziom wy2s4 (HL).o Rekrutacja i sposdb przeliczania punktdw zgodna z $2, g3, $,1, $9 cz.Sci ogdlnej Uchwaly Scnatu.



Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicQ:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjEzyka polskiego.

' W przypadku niezdarvania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat prz)stQpuje do egzamrnu
ustnego z jQzyka polskiego.

' Rekrutacja i sposdb przeliczania punktow zgodna z 92, g3, g4, g l0 czqsci og6lnej Uchrvaly senaru

Kierunek : Pedagogika
Rodzai.studi6w : studia drugiego stopnia (2-letrrie) dla landydatow posiadaj4cych tyrul licencjata z pedagogiki
i kierunk6rv pokrervnych
Forma studi6w : stacjonarne

W post€powaniu kwalifikacyjnym bgrl4 brane pod uwagg:
o (rednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia,
r w przypadku gdy sredniajest r6wna lub wyzsza 4,0 - przyiecie na podstawie zlo2onych dokument6w

(zgodniezS24 usr.4)
r przy (redniej ocen ni2szej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna (zgodnie z $ l4 ust. 2). punktacJa za rozmowq kwalifikacyjnq; 5,0 _ 100 pkt; 4,5 _ g5 pkr; 4,0 _ 70 pkt; 3,5 _ 55 pkt; 3,0 -,10 pkt; 2,0

- 0 pkt.
. rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z 0 t4 czEdci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj.studi6w : studia drugiego stopnia (2-letnie) dla kandydatdw posiadajqcych rytul ticencjata z pedagogiki
i kierunkow pokrewnych
Forma studi6w : niestacjoname

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwage:
o srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia, kierunek pedagogika ikierunkow pokrewnych,o w przypadku gdy 6redniajest r6wna lub wyzsza 4,0 - przyiQcie na podstawie zlozonych dokumentow

(zgodnie z g 24 ust. 4)
. przl iredniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna (zgodnie z S l4 usr. 2). punKacja za rozmowg kwalifikacyjn4: 5,0 - 100 pktl 4.5 _ E5 pkt; 4,0 _ 70 pkt; 3,5 _ 55 pkt; 3,0 _ 40 pkr:2,0

- 0 pkt.
o rekutacja ispos6b przeliczania punktdw zgodne z $ I.l czesci ogolnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Pedagogika
Rodzai studi6w : studia drugiego stopnia (3-letnie) dla kandydatow posiadaj4cych studia pierwszego stopnia
bez przygotowania pedagogicznego
Forma studi6w : stacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwag€:
r Srednia ocen ze studi6w pier$,szego stopnia,

' w przypadku gdy sredniajest r6wna lub wytsza 4,0 - przyiEcie na podstawie zlozonych dokumentow
(zgodnie z $ 24 ust. 4)

. przy $redniej ocen nizszej ni2 4,0 - roznowa kwalifikacy-ina (zgodnie z $ t4 ust. 2). punktacJa za rozmowE kwalifikacyjnE; 5,0 _ 100 pkt; 4,_5 _80 pkt; 4,0 _ 60 pkr; 3,5 _ _10 pkt; 1.0 _ 20 pkr; 2,0 _

0 pkt.
o rekrutacja i sposob przelicz,ania punktorv zgodne z $ l4 czE$ci ogolnej Uchwalv Senatu.

Kierunek :Pedagogika
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia (i-lctnjc) dla kandydatow posiada-j4cych stLrdia pierwszego stopnia
bez przygotowania pedagogicznego
Forma studi6w : niestacjonarne
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W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwaggt
o Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia,
r w przypadku gdy sredniajest r6wna rub wy2sza 4,0 - przyiEcie na podstarvie zrozonych dokument6w

(zgodniezg24 ust.4)
r przy Sredniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna (zgodnie z g I4 ust. 2). punktacja za rozmowg kwalifikacyjnE: 5,0- l00pkt; 4,5 _ 80 pkr; 4,0 _ 60 pkr; 3,5-40pkr; 3,0 _20 pkt;2,0

- 0 pk1.

. rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodne z $ l4 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Pedagogika
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname (dla polak6w z Bialorusi)

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg:
. praca pisemna 40 pkr.
r rozmowa kwalifikacyjna 30 pkt.
. ,,zero" punktdw uzyskanych za praca pisemn4 dyskwalifikuje kandydata.. Aby mozna bylo uznaC, iz kandydat zdal egzamin wsrQpny z wynikiem pozltywnym, przyjmuje siE jako

konieczne minimum uryskanie 30 punktdw na 70 nozliwycl.

Kierunek : Praca socjalna
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o jEzyk polski, jpzyk obcy

Kandydaci, ktdrzy zdali ,,now4 matur?":
o Podstaw4 kwalihkacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego i jpzyka obcego _ wymagany

poziom podstawowy lub rozszezony.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g4, g7 czgsci ogolnej Uchwaly Senatu.Kardydaci, kt6rzy zdali.sta14 maturQ";r Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jpzyka polskiego i jgzyka obcego.r Rekrutacja i spostib przeliczania punkt6w zgodna z g2, $3, g4, gb czg3ci ogdlnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali Matur€ Mitdzynarodow4 llliy: 

- - "

r Porlstawq kwalifikacji jest wynik egzamin,. maturarnego z iEzyka porskiego iigzyka obcego - wymagany
poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).

r Rekutacja g4, g9 czE6ci ogolnej Uchwaty Senaru.
Kandydaci pos granrc4:. Podstaw4 k zyka polskiego.r w przypadku niezdawania iEzyka porskiego na egzaminie maturalnyrn- kandydat przystgpuje do egzaminu

ustnego z jpryka polskiego.
Rekutacja isposob przeliczania punkt6w zgodna z 92, g3, g4, $10 czgsci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Praca socjalna
Rodzaj studidw : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname (zaoczne iwieczorowe)

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jgzyk polski, jgryk obcy

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturQ":
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maluralnego z jgzyka polskiego ijEzlka obcego _ wymagany

poziom podstawowy lub rozszerzony,
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. Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodna z 92, g3, ga, g7 czESci og6lnej Uchwaly Senatu
Kandydaci, kt'rzy z{lali,,starQ maturg":
. Podstawq kwa lifikacj i jest wyn ik egzaminu doj rzalodc i z j gryka potskiego i jgzyka obcego.. Rekutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g4, g8 czq6ci og6lnej Uchwaiy Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdzynarodowq (tB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jQzyka polskiego i jgzyka obcego - wymagany

poziom ni2szy (SL) lub poziom rvyZszy (HL).
o Rekutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodna z $2. $3, s4. $9 czgdci ogornej uchwary senatu.
Kandydaci posiadajqcy $wiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicQ:
. Podsta\vE kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjg;ryka polskiego.
o w przypadku niezdawania iqzyka porskiego na egzaminie maturarnym kandydat przystQpuje do egzaminu

ustnego z jQzyka polskiego.
Rekrutacja i sposob przeliczania punktdw zgodna z $2, $3, $4, $r0 czEsci o96rnej tJchwaly Senatu.

Kierunek : Polityka spoleczna
Rodzaj studidw ; studia drugiego stopnia
Forma studidw : stacjonarne

W postppowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane porl urvagp:

' ocena na dyplomie ukoirczenia studiow pierwszego stopnia kierunku praca socjarna, ekonomla,
zarzqdzame, pedagogika i innych kierunkdw pokrewnych,

. Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w,
o rekutacja i sposdb przeliczania punktow zgodne z $ l4 czp$ci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Polityka spoleczna
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

W postppowaniu kwalifikacyjnym bgrl4 brane pod uwagg:

' ocena na dyplonlie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku: praca soc.;alna, ekonomra,
zanqdzanie, pedagogika i innych kierunk6w pokrewnych,

o (rednia arytmetyczna ocen ze sfudi6w,
. rekutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodne z $ l4 czgici ogolnej Uchwaly Senatu.

Wydzial Prawa

Kierunek : Prawo
Rodzaj studiriw : jednolite studia magisterskie
Forma studi6w : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o historia, wiedza o spoleczeistwie, jgzyk polski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturf":
' PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotorv: historia, wiedza o

spoleczeistwie. jqzyk polski - wymagany poziom podstarvowy lub rozszerzony.

' Rekrutacja i sposob przcliczania pu'krow zgodna z 92, .\1, $5, $7 czeici ogornej L/chrvaly Scnatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,starQ maturt',:
. Podstarv4 kwa Iirikacj i .iest wyn ik egzam inu doj rzalosc i z historii lub * iedzy o spo leczenstwie.. Rekrutacja i sposob przeliczania punkrdrv zgodna z $2, s\3, \s5, s\g czgsci ogolncj LJchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturp Mipdzynarodow4 (lB):
' PodstawQ kwalifikacji .icst rvynik egza'inu maturalncgo z hisrorii - wymagany poziom ,izszy (sL) rub

poziom \vyzszy ( t ll-).

' Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, $9 cz96ci ogorncj r.Jchwaly senatu.
Kandydaci posiadaj{cy Swiadcctrvo dojrzalosci uzyskane za granic4:
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' Podstaw4 kwalinkacj i j est wyn ik egzaminu maturalnego z h istorii lub wiedzy o spoleczefstwie.. Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z 52, $3, 95, gl0 czgsci ogdlnej Uchwaly Senatu.

Kierunek : Prawo
Rodzaj studi6w : jednolite studia magisterskie
Forma studi6w : niestacjoname

Nab6r na podstawie zlo|onych wymaganych dokument6rv,

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : stacjoname

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

o historia, wiedza o spoleczeistwie, jgzyk polski, jEzyk obcy

Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowq maturQ":

' Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jednego z przedmiot6w: historia, wiedza o
spoleczeistwie, jEzyk potski, jgzyk obcy - *ymagany poziom podstawowy lub rozszermny.o Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, 93, $5, g7 czE5ci og6lnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq matur€":
r Podstawq kwalifikacji.iest wynik egzaminu dojrzarosci z historii rub wiedzy o spoleczeistwie.

Kan 
'?":if;"T:iT,ii2' 

$3' $s' s8 czssci og6rnei ucrrwarv senatu'

k egzaminu maturalnego z historii _ wymagany poziom nizszy (SL) lub
poziom uyZszy (HL).

o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g9 czpsci o96lnej Uchwaty Senatu.
Kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za lranic4,
' Podstaw4 kwarifikacjijest wynik egzaminu maturarnego z historii lub wiedzy o sporeczeristwie.o Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, gl0 czgSci og6lnej Uchwaly Senatu.

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

Nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokumenrdw.

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studidw : stacjoname

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:

' ocena na dypromie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia kierunku: europeistyka, stosunki
migdzynarodowe, poritorogia, adrrinistracja, socjorogia, hi-storia iinne pokrewne kierunki stuiiow,r preferowany kierunek studi6w - europetsryKa,

r Srednia ocen ze studi6w pierwszego slopnia,
. rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodne z $ l,l czg3ci ogdlnej Uchrvaly Scnatu.

Kierunek :Europeistyka
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnra
Forma studidw : niestacionartre

to



W postppowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

' dyplom ukodczcnia sfudi6w pierwszego stopnia kierunku: europeistyka, stosunki miEdzynarodowe,
politologia, administracja, socjologia, historia i inne pokrewne kierunki ,tudio*,. nabor na podstawie zloZonych ul,maganych dokumentow.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacionarne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia, rviedza o spoleczeistrvie, jqzyk polski

Kandydaci, kt'rzy zdali,,nowQ mature":
' Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotolv: historia, wjedza o

spoleczeistwie, jqzyk polski - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.r Rekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z 92, 93, S5, g7 czEsci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,stare maturg":

' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z historii rub wiedzy o sporeczeristwie.r Rekutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g8 czgSci ogolneJ Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zd^li Matur€ MigdzynarodowQ (lB):
' Podstawq kwalifikacji jest wlnik egzaminu maturarnego z historii - wymagany poziom nizszy (sL) rub

poziom wyzszy (HL).
. Rekutacja i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g9 cz96ci og6lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
o Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturarnego z historii lub wiedzy o sporeczeistwie.
' Rekrutacja i spos6b przericzania punktriw zgodna z $2, $3, $5,$r0 czgsci ogornej Uchrvalv Senatu.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studi6w : studia pierwszcgo stopnia
Forma studi6w : niestacjoname

Nab6r na podstawie zloZonych wymaganych dokumentdw,

Kierunek :Administracja
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : stacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

' ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w picrwszego stopnia kierunku administracja, europeisry-ka lub
stosunki m iQdzynarodowe,

' w przypadku kandydatdw' ktort)- uzyskali te sam4 occnQ na dyplomie, o kolejnoici declduje Srednia ocen
ze studidw pierwszego stopnia,

o rekrLrtacja i spos6b przeliczania punkt<5w zgodne z $ l.l czQsci ogdlnej Uchwaly Senan.

Kierunek :Administracja
Rodzaj studidw : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestarjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bprl4 branc porl uwagg:

' dyplom ttkoiczenia studi6w Pierwszego stopnia kierunku administracja, curopcislyka lub stosunkl
mi€dzynarodowe oraz kierunkow pokrewnych,

. nabor na podstawie zlozonych w)maganych dokun)ent6w.
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Zamiejscowy Wydzial Administracji w Siedlcach

Kierunek :Administracja
Rodzaj studi6w : studia drugiego stopnia
Forma studi6w : niestacjonarne

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

' dyplom ukonczenia studiow pierwszego stopnia kierunku adrninistracja, europeistyka lub stosunki
migdzynarodowe oraz kierunk6w pokewnych,

. nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.

Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

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

Swiadectwo dojrzaloici lub dokumenty uznarte za rdwnowazne w Rzeczypospolitej polskiej oraz brandosatestatas uprawniajq do ubiegania sip o przyjecie na studia.

Przedmioty brane pod uwag€ w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

' Podstawg kwalifikacj ijest wynik egzaminu maturalnego z matemafyki, wymagany poziom szkorny lubpanstwowy.
. W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie pa6stwowym lub szkolnym zmatematyki bgdzie brana pod uwagp ocena koicoworoczna uzy,st<ana na swiadectwie dojrzalosci z tegoprzedmiotu.
o Niepunktowane kryterium dodatkowe - wymagana ocena zjpzyka polskiego na swjadectwie dojrzalosci(akceptowana ocena kohcoworoczla).
o w przypadku braku oceny z.1*zyka porskiego na swiadectwie dojrzalosci - kandydata obowr4zuje

sprawdzian ze znajomo$ci jgzyka potskiego.

W przypadku kandydat6w.posiadajqcych obywatelstwo inne niii polskie lub Iitewskie decyzjp o przyjgciu nastudia podejmuje Rektor uwB w porozumieniu z Dziekanem wydzialu Ekonomiczno-rnfor"m*u"rn"*o.

Spos6b przeliczania punka6w

' wynik maturarnego egzaminu paistwowego wyrazony w punktach stanowi riczbe punkt.w upostepowaniu kwalifikacyjnym, powiEkszony o liczbg t3.
' wynik nlaturarnego egzaminu szkornego wyrcz,ny w punktach stanowi riczbg punktdw rapostEpowaniu kwalifi kacyjnym.
o Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych zjednego przedmiotu wynosi | 13.

Swiadectwo dojrzalo(ci uzyskane przed rokiem 1990

wyniki.egzarninu maturalnego oraz oceny koicoworoczne uzyskane na Jwiadectwie dolrzalosci wyrazone wpunktach mnozymy przez 2.

Kierunek : Informatyka
Rodzaj studi6w : studia pierwszego stopnia
Forma studidw : stacioname

swiadectwo dojrzalosci lub dokumenry uznane za rownowazne w Rzeczypospolitej porskiej oraz branoos
atestatas uprawniaiq do ubiegania siE o przyjqcie na stLrdia,

38



Przedmioty brane pod uwagg ly postgpowaniu kwalifil(acyj nym:

' Podstaw4 krvalifikacji jest w)nik egzaminu Inaturalnego z jednego przeclnriotu do wyboru spo$r'ocl
nastgpuJEcych; Inatematyka, fizyka iastronomia, informatyka itechnoiogie infonlacyjne - wymagany
poziom szkolny lub paistwowy.

. wyniku 
.egzarninu Inaturalnego na poziomie paistwowym lub szkolnym z

astronomii, informatyki i technologii ilformacyjnych bqclzie brana pod rrwagq
uzyskana na 6wiadectwie dojr.zalosci z tego pfzedtniotu.

' w przypadku gdy zasady.tekrutacji przewiduj4 alternatywp wyboru przednriotu - kwahfikowany Jestprzedmiot, z ktdrcgo kandydat uzyskal najlepszy wynik na egzarninii maturalnym, wskazanyrn przez
kandydata.

' Nie punktowane hyteriu''-' dodatkowe - wymagana ocena z jpzyka polskiego na swiadectwie
dojrzalo3ci (akceptowana ocena koricoworoczna).

' W przypadku braku oceny z jpzyka polskiego na Swiadcctwie dojlzalosci - kandyclata obowr4zuJe
sprawdzian ze znajorno$ci j qzyka polskiego.

W przypadku kandydat6w posiadajrpych obywatelst\.yo inne ni2 polskie lub litewskie decyzjp o przyjpciu na
studia podeimuie Rcktor UwB w porozumieniu z Dziekancm Wydzialu Eko norr icrno-tntorniatv"rneso. ' '

Spos6b przeliczania punktdw

. Wynik maturalnego egzaminu pafistwowego wyrazony
postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszony o ticzbg 13.

. Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyraZoly w
postEpowaniu kwalifi kacyjnynr

. Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi I13.

Swiadectwo dojrzalosci uzyskane przcd rokicm lg90

Wyniki cgzaminu matumlncgo o[az oceny koicoworoczne uzyskane na swiadectwie dojrzalo{ci wyrazone w
punktach rnnozyrny przez 2,

w punktach stanowi liczbp punktdw w

punl(tach stanowi liczbQ punkt6w w

Prof, dr hab.
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