
Uchwala nr ll08
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 maja 201 I roku

w sprawie warunkdw i tryhu rekratacji prowadzonej w drodze elektronicznej ns jednolite studiu
magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego slopnia w roku trkudemickim 2012/2013

Na podstawie art. I69 ust.2ustawy z dnia27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz U.Nr
164 poz. 1365 z p6Ln. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustalil nastgpujqce warunki i tryb
rekrutacji na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku

akademickim 2012l20 l3:

I. Czp56 o96lna

$l
l. Uniwers).tet w Bialymstoku prowadzi rekrutacjg kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji kandydat6w,

zwanym dalej IRK, na stronie internetowej irk.uwb.edu.pl.
2. Rejestracja internetowa jest dostQpna prznz cal4 dobq w okresie rejestracji, wynikaj4cym

z harmonogramu rekrutacji, w trybie umoZliwiajqcym rejestracjp i rnodyfikacjg dokonanych

wpis6w. Poza tym okresem rejestracja internetowa dziala w trybie informacyjnym (tylko do

odczltu).
3. Dziekan wydzialu zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych, umo2liwiajqcych kandydatom

dokonanie rejestracj i w IRK.
4, Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem przyst4pienia do postqpowanta

kwalifikacyjnego.
5. W celu rejestracji w IRK kandydat:

l) zaklada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata,

7.

a je5li nie posiada on numeru PESEL - jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system

rRK),
2) wypelnia i zatwierdza ankietg osobowfo w tym podaje informacje o ukoriczonej szkole,

uczelni i dokumencie uprawniajqcym do podjEcia studi6w,
3) legitymuj4cy sig Swiadectwem dojrzaloSci uzyskanym w trybie tzw. ,,nowej matury" podaje

przedmioty objgte zasadami rekrutacji zdawane na maturze oraz ich poziomy,

4) zobowi4zany d o zdawania egzamin6w wstgpnych wskazuje egzaminy, kt6re bEdzie skladal,

5) dokonuje wyboru kierunk6w studi6w/specjalnoSci, okre6lajqc swoje preferencje,

6) wnosi olatg w wysokoSci podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy

o numerze wygenerowanym przez system IRK.
Rejestracjg internetow4 uznaje siE za wiq2qcq w przypadku, gdy zostan4 wprowadzone przez

kandydata wszystkie niezbgdne i prawdziwe dane, wybrany zostanie kierunek studi6w oraz

wniesiona zostanie przez kandydata oplata za wybrane kierunki studi6w/specjalnosci, a kandydat

na osobistym koncie rejestraryjnym uzyska potwierdzenie wplywu oplaty.
Kandydat jest zobowiqzany do zachowania w tajemnicy hasla dostgpu do osobistego konta

rejestracji. UwB nie odpowiada za skutki udostppnienia tego hasla osobom trzecim,

w szczeg6lnoSci za zmiany zapis6w autoryzowane $im haslem.

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoSci za brak moZliwoSci rejestracji lub dokonania zmian

spowodowany awariami sieci niezale2nymi od UwB lub okresowym przeci42eniem serwer6w

UwB.
Osobiste konto rejestracyjne kandydata sluzy do:

1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,

2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunk6w iform studi6w,
3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczqcych kolejnych etap6w

postgpowania rekrutacyjnego, w fm wynik6w kolejnych etap6w postQpowania oraz terminu

i mieisca skladania dokument6w.

6.

9.



10. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2r6dlem przekazywania kandydatowi informacji.
Oznacza to,2e wiadomoSci umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje siq za dostarczone

i wi4Zqce, z zaslrze|eniem, 2e decyzle w sprawach przyjpcia na studia przekazywane s4

kandydatom rownieZ w formie papierowej.
IL Uczelnia nie ponosi odpowiedzialno5ci za skutki niezapoznania sig kandydata z wiadomoSctamt

um ieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie

rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracj4 daty kolejnej aktualizacj i.

$2
Szczeg6lowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w systemie lnternetowej Rejestracji

Kandydat6w ustalony zostanie zarz4dzeniem Rektora w terminie do l5 kwietnia 2012 roku.

$3
Wysoko5i i zasady wnoszenia optaty za postQpowanie kwalifikacyjne zwi4zane z przyjqciem na studia

ustafone zostane zarzqdzeniem Rektora, po okredleniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
maksymalnej wysokoSci tych oplat.

64

2.

11

5.

l. Postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadza powolana przez Dziekana Wydzialowa Komisja
Rekrutacyjna, zwana dalej WKR, kt6ra podejrnuje decyzje w sprawach przyjEcia na studia.

W przypadku gdy wstQp na studia jest wolny, komisji rekrutacyjnej nie powoluje siq, a decyzje

w sprawach przyjjcia na studia podejmuje Dziekan.
3. Przewodniczqcym WKR jest Dziekan lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony ptzez

Dziekana.
Przewodniczqcy WKR wyznacza osoby odpowiedzialne za przygorowanie zagadnief (test6w) na

egzamin wstppny.
Do zadari Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej naleZy w szczeg6lnoSci:

l) zatwierdzanie za,gadnieti (test6w) na egzamin wstQpny,

2) pr zeprow adzenie postgpowan ia kwalifi kacyj nego,

3) zatwierdzanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjqcia na studia w ramach limitu
m ieisc.
podejmowanie decyzji w sprawach przyjgcia na studia oraz zawiadomienie kandydata

o podjgtej decyzj i,
kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandydat6w,
import danych z systemu IRK do systemu USOS,

opiniowanie odwolari do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
wydawanie za6wiadczeri o wynikach postgpowania rekrutacyjnego,
udostEpnianie do wgl4du kandydatom, w obecnoici przedstawiciela WKR, prac

egzaminacyjnych w ci4gu 14 dni od dnia ogloszenia wynik6w.
4. W pracach WKR bior4 udzial przedstawiciele student6w. lch liczbq okre6la Rada Wydzialu na

wniosek organu Samorzqdu Studenckiego.

$s
l. Uczelnianq Komisjg Rekrutacyjnq zwan4 dalej UKR, powoluje Rektor. Przewodnicz4cym

Uczelnianej UKR jest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. W sklad UKR Rektor moze

powola6 przedstawiciela Samorz4du Studenckiego.
2. Do zadah UKR nale2y w szczeg6lno6ci:

l) koordynacja i nadz6r nad pracq WKR,
2) przyjmowanie informacji i protokol6w WKR z wynik6w i przebiegu postQpowania

kwalifi kacyjnego na kierunkach i specjalno6ciach,
3) rozpatrywanie odwolari kandydat6w od decyzji podjqtych przez WKR i zawiadamtante

kandyda(6w o podjqtej decyzj i.

4)

o.)

7)
8)
e)



s6
l. Od decyzjiWKR w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do UKR, w terminie l4 dni od

dnia dorqczenia decyzj i.

2. Od decyzji Dziekana w sprawach przyjpcia na studia slu2y odwolanie do Rektora, w terminie 14

dniod dnia dorEczenia decyzji.
3. Podstaw4 odwolania od decyzji w sprawach przyiicia na studia mo2e byi jedynie wskazanie

naruszenia warunk6w i trybu rekrutacj i na studia.

4. Po rczpatrzeniu odwolania od decyzJi WKR decyzjg podejmuje UKR. Decyzja ta jest ostateczna.

5. Po rozpatrzeniu odwolania od decyzji Dziekana decyzjg podejmuje Rektor. Decyzja ta Jest
osrareczna. 

{i 7

l. Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie posiadanych infbrmacji o kandydatach

niepelnosprawnych, dolo24 wszelkich starafi, aby zapewni6 kandydatorr dogodne warunki

uczestnictwa w postqpowaniu kwal ifi kacyj nym.
2. Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnyclr w postQpowanlu

kwalifikacyjnym na studia okreSla Dziekan Wydzialu, nie p62niej ni2 rra 14 dni przed datq

rozpoczpcia egzami n u wstppnego.

s8
Laureaci i finali6ci olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkurs6w migdzynarodowych

i og6lnopolskich, w tym organizow anych przez uczelniq, przyjmowani sq na studia na zasadach

okreSlonych odrgbn4 uchwalq Senatu.

lie
Lirnity przyj96 na poszczeg6lne kierunki/specj alno6c i studi6w ustalone zostau4 odrqbn4 uchwal4

Senatu w terminie do 3l grudnia 2011 r.

$10
Zasady kwalifikacji kandydat6w na studia w Uniwersyteci€ w Bialymstoku ustalone w $ ll - 18

niniejszej Uchwaly stosowane sE podczas rekrutacji kandydat6w na wszystkie kierunki

studi6w/specjalno6ci, chyba 2e czg56 szczeg6lowa Uchwaly stanowi inaczej.

$ l1
L Kwalifikacja kandydat6w najednolite studia rnagistcrskie i studia pierwszego stopnia odbywa siq

na podstawie:
1) wynik6w czgsci pisemnej egzaminu maturalnego/egzam inu dojrzalodci uzyskanych

z przedmiot6w objqtych postppowaniem kwalifikacyjnym,
2) egzaminu wstgpnego: pisemnego lub/i ustnego ustalonego dla kandydatow, o kt6rych mowa

w $ 18.

2. W przypadku gdy wstpp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydat6w na jednolite studia

magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa siE na podstawie zlo2enia wymaganycll

dokument6w, a w szczeg6lno(ci Swiadectwa maturalnego/Swiadectwa do.irzaloSci.

$ 12

Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania w wyniku postQpowania kwalifikacyjnego na

jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia nynosi 100. LiczbE punkt6w uzyskanych

przez kandydata podczas kwalifikacji ustala sig z zachowaniem nastppujqcych zasad:

l) W przypadku gdy zasady rekutacji przewidujq tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik
ostateczny przyjmuje si9 liczbg punkt6w uzyskanych ztego przedmiotu.

2) W przypadku gdy pod uwagg brane s4 wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzalo(ci

z wigcej ni2 jednego przedmiotu, wyniki z poszczeg6lnych przedmiot6w egzamittu

maturalnego/egzam inu dojrzalo6ci (z przedmiot6w objptych rekrutacj4) s4 sumowane, a nastEpnie

dzielone przez I iczbg przedmiot6w.
3) W przypadku gdy zasady rekrutacji przewidujE moZliwo56 wyboru przedmiotu, kwalifikowany

jest przedmiot wskazany przez kandydata.



$ 13

Kwalifikacja kandydat6w posiadajqcych Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane w systemie nowej matury

odby.wa siq wedlug nastgpujqcych zasad:

l) warto66 liczbowq wyniku egzaminu maturalnego $yrazonego procentowo przyjrnuje sig za

podstawg obliczenia liczby punkt6w uzyskanych w postQpowaniu kwalifikacyjnym (l%:lpkt),
2) wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnoZonyjest przez wsp6lczynnik 0,65,

3) wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnozonyjest przez wsp6lczynnik 1,0,

4) wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujgzycznyoh mnozony icst pnez

wsp6lczynnik 1,3, z zaslrzeLeniem, ze jeSli wynik uzyskany po zastosowaniu wsp6lczynnika
przekroczy liczbg 100, przyjmuje sig,2e kandydat uzyskai 100 punkt6w.

$14
Kwalifikacja kandydat6w posiadajqcych Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane w systemie starej matury

odbywa sig z zachowaniem zasady, 2e oceny z egzaminu dojrzalo(ci z przedmiot6w branych pod

uwagg przy kwalifikacji przeliczane bgdq na punkty w postepowaniu kwalifikacyjnyrn w nastppuj4cy

soos6b:
w skali 6-stopniowej: w skali 4-stopniowej:

5,0 - 80 pkt.
4,0 - 60 pkt.
3,0 - 40 pkt.

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

- 90 pkt.
- 75 pkt.
- 55 pkt.
- 40 pkt.
- 20 pkt.

$ ls
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplorn IB (lnternational Baccalaureate) uzyskany w ramacl]

programu Matury Migdzynarodowej odbywa sig wedlug nastppuj4cych zasad:

l) maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifikacyjnyrr zjednego
przedmiotu zdawanego na poziomie wyZszyn (HL) wynosi 100,

2) maksymalna liczba punkt6w moZliurych do uzyskania w postQpowaniu kwalifikacyjnyrn zjednego
przedmiotu zdawanego na poziomie nizszym (SL) wynosi 65,

3) oceny (punkty na dyplomie IB) bedq przeliczane na punkty w postqpowaniu kwalifikacyjnym
w nastgpujEcy spos6b:
a)poziom rozszerzony (HL): 7- 100 pkt,6-85 pkt,5 70 pkt,4-55 pkt,3 -45 pkt,2-30 pkt,

I - 15 okt.
b) poziom podstawowy (SL) : 7 - 65 pkt,6-60 pkt,5 -50 pkt, 4 - 40 pkt,3 30 plrt,2-20 pkt,

1-0pkt,
4) w przypadku jqzyk6w obcych za poziom podstawo!\y - SL uznajc sig pozion Ab initio oraz

poziom B SL, a za poziom rozszerzolly - HL uznaje sig poziomy Al (SL lub HL), 42 (SL lub

HL) oraz B HL.

$ t6
Kwalifikacja kandydat6w posiadajqcych dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane prz'ez

Szkoly Europejskie odbywa sig wedlug nastgpujqcych zasad:

l) maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania w postppowaniu kwalifikacyjnym zjednego
przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanytn wynosi 100,

2) maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w postqpowaniu kwalifikacyjnym
zjednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70,

3) oceny (punkty na dyplomie EB) bgda przeliczane na punkry w postgpowaniu kwalifikacy.inym
w nastgpuj4cy spos6b:
a) poziom rozszerzony i zaawansowany: (8,0-10) 100 pkt, (7,0-7,9) 85 pkt, (6,0-6'9) 70 pkt,

(s,0-s,9) - 5s pkt, (a,0-a,9) 40 pkt, (3,0-3,9) - 2s pkt, ( 1,0-2,e) 10 pkt,

b) poziom podstawowy: (9,0-10) 70 pkt, (8,0-8.9) - 60 pkt, (7,0-7,9) 50 pkt, (6,0-6,9) - 40 pkt,

(s,0-s,9) - 30 pkt, (4,0-a,9) - 20 pkt, ( I ,0-3,90) - 0 pkt,
4) w przypadku jgzyka polskiego ijqzyk6w obcych za poziom podstawowy uznaje sig Ll, L4, L5, za

poziom rozszerzony uznaje siQ Ll+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje sig L2+3,



s)

t.

w przypadku pozostalych przedmiot6w za poziom podstawowy uznaje siQ 2 i 3 (liczba godzin

tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje sig 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

$ t7
Kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego stopnia odbywa siQ na nastqpujacych zasadach:

l) jezeli podstaw4 przyjgcia na studia jest ostateczny wynik studi6w (ocena na dyplomie) lub

ostateczny wynik studi6w iSrednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub
jednolitych studi6w magisterskich), to:
a) ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczanajest na punkty w nastgpujqcy spos6b:

- 100 pkt.
- 80 pkt.
- 60 pkt.
- 40 pkt.
- 20 pkt.

5,0
45
4,0

3,0

3.

l.

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za oceng na dyplomie wynosi 100.

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

studi6w rnagisterskich przy kwalifikacji przeliczana jcst na punkty w stosunku l:1.
Maksymalna liczba punkt6w, kt6rq mo2na uzyskai ze iredniej ocen, wynosi 5,0

c) maksymalna liczba punkt6w uzyskana w wyniku postppowania kwalifikacyjnego wynosi
105 (suma punkt6w: ocena na dyplomie oraz Srednia ze studiow Pierwszego stopnia.

studi6w drugiego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich).

d) w przypadku gdy zasady rekrutacji wskazuj4 kierunek preferowany, kandydatom. kt6rzy

ukoriczyli inne kierunki studi6w, uzyskane punkty rekrutacyjne mno{l;,y pzez
wsp6lcrynnik 0,65.

2) jezeli podstaw4 przyjgcia na studia jest wynik egzaminu wstepnego! rozmowy kwalifikacyjnej

- maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.

W przypadku gdy wstpp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego

stopnia odbywa sig na podstawie zlo|enia wynaganych dokument6w, a w szczeg6lno5ci

dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studi6w

magisterskich).

$ t8
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo polskie oraz obcokrajowc6w, o kt6rych

mowa w ust. 2, posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalo5ci/dyplom ukofczenia studi6w wy2szych

uzl skanc za granic4 odbywa sig na nastgpLrjzpych zasadach:

l) liczba punkt6w uzyskanych w postEpowaniu kwalifikacyjnyln z danego przedmiotu, objqtego

egzaminem maturalnym, jest okre6lana indywidualnie dla ka2dego kandydata przez

Wydzialowq Komisjp Rekrutacyjn4 z zastrze2eniem $ l5 i 16,

2) jezeli liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu rekrutacyjnym z danego przedmiotu nie

jest moZliwa do ustalenia na podstawie Swiadectwa dojrzalo6ci/dyplomu ukofczenia studi6w

uy2szych, podstawq kwalifikacji jest wstqpny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa

kwalifikacyjna zgodnie ze wskazaniami czg6ci szczeg6lowej niniejszej uchwaly.

Kandydaci obcokrajowcy:
l) kt6ryrr udzielono zezwolenia naosiedlenie sig,

2) posiadacze waZnej Karty Polaka,
3) posiadaj4cy status uchodzcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiel,

4) korzystajqcy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) pracownicy migruj4cy, bqdqcy obywatelami paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub paristwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tak2e

czlonkowie ich rodzin, jeZeli rnieszkaj4 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemcy, kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt

rezydenra dlugoterminowego Wsp6lnot Europejskich,
7) cudzoziemcy, kt6rym na ter)'toriun Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na

zamieszkanie na czas ozlaczony w zwi4zku z okoliczno6ciE, o kt6rej mowa w art. 5J ust. I



;

3.

4.

pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U Nr 128, poz ll75,
z p62n. zm.),

8) cudzoziemcy, kt6rym udzielono oclrrony uzupelniaj4cej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,
9) obywatele paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, paistw czlonkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym lub Konfederacji Snvajcarskiej i czlonkowie ich rodzin, posiadaj4cy prawo

stalego pob14u,

posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci/dyplom ukoticzenia studi6w wyzszych uzyskane za granic4,

podlegaj4 kwalifikacji wedlug zasad, o kt6rych mowa w ust L
Kandydaci obcokrajowcy niewymienieni w ust. 2 podejmuj4 studia na podstawie art. 4l ust. 3 i 4

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz 1365 z p62n

zm.).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalofci/dyplom ukoirczenia studi6w wyZszych wydane za

granic4 sq zobowiqzani do nostryfikacji dokument6w (w przypadku gdy nie rnoZna ich uznat za

r6wnowa2ne na podstawie um6w migdzynarodowych) oraz do dokonania tlumaczenia tych

dokument6w na jgzyk polski przez tlumacza przysigglego (wskazane jest dostarczenie przez

kandydata uwierzytelnionego dokumentu okreSlajEcego skalq ocen obowi4zuj4c4 w macierzystej

szkole/uczelni).

$le
W postgpowaniu rekutacyjnym nie uwzglgdnia sig certyfikat6w jqzykowych.

Kandydata, kt6ry nie stawil siQ w wyznaczonym terminie na egzaminie wstgpnym/rozmowie

kwalifi kacyjnej, wylqcza sig z postqpowania kwalifi kacyjnego.

Kandydat, kt6ry przedstawil orzeczenie lekarskie stwierdzajqce przeciwwskazania zdrowotne do

podjgcia studi6w na wybranym kierunku, nie mo2e by6 przyjqty na ten kierunek studi6w.
3.

$20
L W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na skutek rezygnacji kandydat6w WKR rvypelnta

automatycznie miejsca o osoby zajmuj4ce kolejne pozycje w zbiorczyn protokole

kwalifikacvinvm.

3.

2.

3.

l.

Kandydaci, kt6rzy uzyskali w postqpowaniu kwalifikacyjnym tq sam4liczbE punkt6w co kandydat

zajmujqcy ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu, przyjmowani s4 na studia' a limit zostaje

automatycznie zwigkszony.
Decyzje o zwigkszeniu limitu przyjg6 onz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje

Rektor na wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana.

{ 2l
Studia na danym kierunku/specjalnodci rnogq byi uruchomione przy liczbie kandydat6w

zakwalifikowanych do przyjpcia na studia:

l) nie mniejszej niz 30 (20 - dla filologii obcych) os6b - w przypadku studi6w stacjonarnych,

2) nie mniejszej niz 50 (30 - dla filologii obcych) os6b - w przypadku studi6w n iestacj onarnych

W przypadku gdy liczba kandydat6w zakwalifikowanych do przyjqcia na dany

kierunek-/specjalnod6 jest mniejsza niZ okre6lona w ust.l, a wydziallUczelnia dysponuje wolnymi

miejscami na innych kierunkach/specjalno6ciach, WKfuUKR proponuje kandydatom przyjqcie

bez dodatkowej kwalifikacji na inny - pokrewny kierunekispecjaIno56.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach studia na danyrn kierunku/specj a lno5c i mog4 zostai

uruchomione przy liczbie kandydat6w zakwa I ifi kowanych do przyjqcia nrniejszej ni2 okreSlona

w ust. I na podstawie decyzji:
l) Senatu zawartej w uchwale ustalaj4cej limity przyjg6 na studia,

2) Rektora podjgtej na wniosek Dziekana.



522
Od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjQcia na studia wymagane sq nastgpujqce dokumenty:

l) ankieta osobowa, zawierajqca imig (imiona) i nazwisko, datq i mie.iscc urodzenia, nr PESEL,

a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres zamieszkania oraz adres do

korespondencj i,

2) oryginal lub odpis Swiadectwa dojrzaloSci, a w przypadku kandydata na studia drugiego

stopnia r6wnie2 po5wiadczona przez uczelnig kopia dyplomu ukofczenia studi6w pierwszego

stopnia, studi6w drugiego stopnia lub jednoli{ch magisterskich oraz inne dokumenty

zgodnie z wymogami zasad rekrutacji okre6lonymi w CzqSci szczeg6lowej (w przypadku gdy

Swiadectwa dojrzaloSci/dyplomu ukoiczenia studi6w nie moLna unta( za r6wnowaZne na

podstawie um6w miEdzynarodowych - oryginaly dokument6w wraz z zaiwiadczeniatnt

o nostryfikacji i tlumaczeniem dokonanym przeztlumacza przysipglego),

3) orzeczenie lekarskie, stwierdzaj4ce brak przeciwwskazah do studiowania na obranej

specjalnoSci (dotyczy kierunk6w: chemia, biologia i ochrona Srodowiska),

4) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowod6w osobistych (l szt.),

5) po5wiadczona przsz uczelnig kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzaj4cego tozsamo66 kandydata na studia w przypadku kandydat6w na studia

bgd4cych cudzoziemcami,
6) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckicj (kolorowe zdjqcie do ELS

w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczo6ci 300 dpi),
7) deklaracja jgzykowa (do pobrania na stronach internetowych WKR) dotyczy kierunk6w

studi6w, na kt6rych lektoratjQzyka obcego obowi4zuje od I roku studi6w,
8) o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w do podjqcia i kontynuowania studi6w bez wnoszenia

oplat - dotyczy kandydat6w ubiegajqcych siq o przyjqcie na studia stacjonarne.

$23
Przebieg postgpowania kwalifikacyjnego kandydata dokumentowany jest w indywidualnym
protokole kwalifikacyjnym. Protok6l podpisuje Przewodniczqcy oraz czlonkowic WKR.

Skre6lenia i zmiany dokonywane w protokole powinny by6 potwierdzone podpisem

Przewodn icz4cego WKR.
Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego w systemie lnternetowej Rejestracji Kandydat6w

sporzqdzany jest zbiorczy protok6l kwalifikacyjny, zawieraj4cy listg wszystkich kandydat6w

w kolejno6ci uzyskanych wynik6w (punkt6w). Protok6l jest podpisywany przez

Przewodniczqcego oraz czlonk6w WKR.
W prrypadku gdy wstqp na studiajest wolny, zbiorczy protok6l kwalifikacyjny, zawieraj4cy listq

przyjetych na studia sporz4dzonq w kolejnoSci alfabeq'cznej, podpisuje Dziekan.

4. Podpisane zbiorcze protokoly kwalifikacyjne przekazywane s4 do Dzialu Dydakb'ki i Spraw

Studenckich w terminie 7 dni od zakoriczenia postEpowania kwalifikacy.inego.

$24
Uchwala wcliodzi w 2ycie z dniem podpisania.

3.

l.



II. CzgSd szczeg6lowa

l. Studia stacjonarne

l.l. Stacjonarnejednolitestudiamagisterskie

Wydzial Prawa

Kierunek : Prawo
Przedmioty brane pod uwagp w postepowaniu kwalifikacyjnym:
. historio, wiedza o spoleczefistwie, jgzyk polski, motemnlyka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturg" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotow; historia, wiedza

o spoleczeistwie, jQzyk polski, matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starA maturQ'i kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granrcq:
o Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci z historii lub wiedzy o spol€czeistwie.

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Mipdzynarodow4 (lB):
o Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy

(HL).

1.2. Stacionarne studia I stopnia

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Kicrunek : Biologia
Przedmioty brane pod uwage w posttpowaniu kwalifikacyjnym:
o biologitt, chemin,Jizyka i aslronomio, Jixyka, mfllematyka
Kandydaci z,,nowQ mature' i kandydaci Posiedaj4cy dyplom European Baccalaurcate (EB):
. Podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przcdmiotu do wyboru spo(r6d

nastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka pozrom podstawowy lub

fozszerzany .

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturQ":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spo6r6d

nastgpu-iqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fi zyka, matematyka.

Kandydaci, kt'rzy zdali Matur€ Mitdzynarodowq (lB):
o PodsiawA kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spodr6d

nastQpujqcych: biologia, chemia, fizyka, matematyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (llL)
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo doirzalosci uzyskane za granic4:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo5rod

nastQpuj4cych; biologia, chemia, fi zyka, matematyka.

Kicrunek : Chemia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c biohgia, chemiqrte,ka i astronomiu, Ji4yko, mnlemallka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturp" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureatc (EB):
. Podstaw4 kwatifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedrniotu do wyboru spoSr6d

nastEpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci, ktdrzy zdali,,star4 rnaturg":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka

Kandydaci, ktbrzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrdd

naslQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajecy S\ryiadectwo dojrzalofci uzyskane za granicei
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzarninu dojrzalosci z jednego przedtniotu do wyboru spoSrod

nastQpuj4cych; biologia, chemia, l'izyka, matematyka.



Kierunek : Ochrona Srodowiska
Przedmioty brane pod uwagg w postppowaniu kwalifikacyjnym:
o biologia, chemia, fizyka i aslronomia, fixyka, geografia, malemalyku
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 mature" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoir6d

nastqpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka poziom podstawowy lub

fozszetzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 mature":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpujEcych; biologia, chemia, fizyka iastronomia, fizyka, geografia, matematyka.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mitdzynarodowa (lB):
. Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo3r6d

nastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy
(HL).

Kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spodrod

nastqpuj4cych: biologia, chemia, ltzyka, geografia, matematyka.

Wvdzial Ekonomii i Zarzadzanta

Kierunek : Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. mfltematykt, wiedl,a o spoleczefistwie, hisloria, geogruJin
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub wiedzy o spolcczeristwie lub

historii lub geografii - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktbrzy zdali,,stare maturf" i kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za

granrce:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo$ci z matematyki lub wiedzy o spoleczeistwie lub

historii lub geografii.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturp Mipdzynarodow4 (lB):
. Podsraw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub geografii poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kierunek : Ekonomiczno-prawny
Przedmioty brane pod uwagg w post€powaniu kwalifikacyjnym:
o wiedza o spoleczefistwie, geogrurta, hisloria
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowa maturg" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczeistwie lub gcografii lub historii

- poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 mature" i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granicq:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci z wiedzy o spoleczenstwie lub geogralli lub historii

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Miedzynarodowq (lB):
. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z geografii lub historii poziom nizszy (SL) Ittb

poziom wyzszy (HL).

Kierunek :Mitdzynarodowestosunkigospodarcze
Przedmioty brane pod uwagf w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o wiedzn o spoleczefistwie, geogrtfa, historia
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczeistwie lub geografii lub historii

- poziorn podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktbrzy zdali,,starq mature" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granrca:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci z wiedzy o spolcczeistwie lub geografii lub historrl

Kandydaci, ka,6rzy zdali MaturQ MiQdzynarodow4 (lB):



. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z geografii lub

poziom wyZszy (HL).

Kierunek : Zarzqdzanie
Przedmioty brane pod uwagg w post?powaniu kwalifikacyjnym:
. matematlka, wiedza o spoleczetistwie, hisloria, geogrufia
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now? maturp" i kandydaci posiadajqcy dyplom
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matenatyki

historii lub geografii- poziom podstawowy lub rozszerzony.

historii poziom nizszy (SL) lub

Kandydaci, ktbrzy zdali,,starq maturS" i Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskanc za

granicq:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z matematyki lub wiedzy o spoleczenstwie lub

historii Iub geografii.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub geografii poztom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (l{L).

Wydzial Filologiczny

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 : filologia angielska
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgqlk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka angielskiego poziom podstawowy lub

rozszetzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 matu rQ":
r Podstaw4 kwa lifi kacj i j est wyn ik egzaminu dojrzaloSci z iEzyka ang ie lsk iego

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mipdzynarodowq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka angielskiego - poziorn nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
r Podstawa kwalifikacj i jest wynik egzaminu doj rzalo3ci z.igzyka angie lskiego.

. W przypadku niezdawania iEzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat PrzystQpu-ic

do egzaminu ustnego zjezyka angielskiego.

Kierunek : Filologia
Specjalno3t :jpryk angielski stosowany, z hiszpafskim
Przedmioty brane pod uwagP w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgayk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturt" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureatc (EB):
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego ziqzyka angielskiego - poziom podstawowy lub

totszetzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq matur€":
. PodstawE kwalifikacj i j est wyn ik egzaminu doj rzalo3ci z iqzyka angielskiego

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg MiedzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jesr wynik egzaminu maturalnego z jQzryka angielskiego poziom nizszy (St-) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjqzyka angielskiego
. W przypadku niezdawania igzyka angielskiego na egzaminie maturalnym karldydat przystQpuie

do egzaminu ustnego zjQzyka angielskiego.

Kierunek : Filologia
Specjalno56 : filologia bialoruska
Przedmioty brane pod uwagp w postQpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgzyk polski, jqzyk bintoruski

European Baccalaureate (EB):
lub wiedzv o sooleczehstwie lub



Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maturt" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego lub iEzyka bialoruskiego

poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturp":
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego lubjpzyka bia'Ioruskiego

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Mitdzynarodow4 (lB):
. PodsrawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z igryka polskiego - poziom ni2szy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
. Podstawq kwalifi kacj i j est wyn ik egzaminu dojrzaloSci z i94,ka polsk iego lu b j pzyka bialoruskicgo.
. W przypadku braku oceny/wynik u z igzyka polskiego lub iEzyka bialoruskiego na Swiadectwie dojrzaloSci

kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jQzyka polskiego lub jqzyka bialoruskiego do wyboru przez

kandydata.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 : filologia bialoruska (dla kandydat6w rozpoczynaj4cych naukg jgryka

bialoruskiego od Podstaw)
Przedmioty brane pod uwage w postppowaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturQ" i kandydaci posiadaiqcy dyplom European Baccalaureatc (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego poziom podstawowy lub

rozszefzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturt":
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci ziQzyka polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest rlynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego poziorn niZszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci ziQryka polskiego
. W przypadku braku oceny/wyniku z 1p4ka polskiego na Swiadec(wie dojrzalo3ci kandydat przystQpuje do

egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

Kierunek
SpecjalnoS6

:Filologia
: filologia bialoruska - slowianoznawstwo wschodnie

Przedmioty brane pod uwage w postqpowaniu kwalifikaryjnym:
c jgTyk polski, jgzyk bialoruski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwatifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego

poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturg":
. Podsraw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zigryka polskiego lubjEzyka bialoruskiego

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego poziorn nizszy (Sl,) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloici uzyskane za granic4:
o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjpzyka polskiego lub iqzyka bialoruskiego.

. W przypadku braku oceny/wyniku z iezyk^ polskiego lub jgzyka bialoruskiego na dwiadectwie dojrzaloSci

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jQzyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego do uyboru przez

kandydata.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 : filologia bialoruska z jgrykiem angielskim
Przedmioty brane pod uwage w post€powaniu kwalifikacyjnym:
c jgxyk polski, jgzyk bialoruski' jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturp" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):

. Podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzam inu maturalneg o z igzyka ang ielskiego i i qzyka po lskiego lub iqzyka
bialoruskiego do uyboru przez kandydata poziom podstawowy lub rozszerzony.



Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ maturS":
. Podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjgzyka angielskiego i iezyka polskiego lub iEzyka

bialoruskiego do wyboru przez kandydata.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mipdzynarodow4 (lB):
o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskicgo i iEzyka angrelskicgo pozrom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
o Podstaw4 kwaliflkacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci ziEzyka angielskiego iiEzyka polskiego lub.iqzyka

bialoruskiego do uryboru przez kandydata.
. w przypadku braku oceny/wyniku ziQzyka polskiego lub iqzyka bialoruskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jQzyka polskiego lub jEzyka bialoruskiego do wyboru przez

kandydata.
. w przypadku braku oceny/wyniku z iezyka angielskiego na Swiadectwie dojrzaloSci kandydat przystQpuje

do egzaminu ustnego zjQzyka angielskiego.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 : Iilologia bialoruska z jpzykiem angielskim (dla kandydat6w

rozpoczynajAcych naukg jgzyka bialoruskiego od podstaw)

Przedmioty brane pod uwagp w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jg7,yk polski, j%))k angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturQ" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego i iezyka angielskrego poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturt":
. Podstaw4 kwalifikacj i j est wyn ik egzam inu doj rzaloSci z igzyka polskiego i i qzyka an gie lsk iego

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Mifdzynarodow4 (lB):
r Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego i .igzyka angielskicgo poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zigzyka polskiego iigzyka angielskiego.

. W przypadku braku oceny/wyniku z igzyka polskiego na Swiadectwie dojrzalo5ci kandydat przystQpuje do

egzaminu ustnego z jqzyka polskiego.

. W przypadku braku oceny/wyniku z igzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzaloSci l(andydat przystQpuie

do egzaminu ustnego zjQzyka angielskiego

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd : filologia francuska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk frnncuski lab jpzyk polski i jgzyk obcy (inny niifrancrcki)
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturg i kandydaci posiadajacy dyplom European Baccalaureate (EB):
. PodstawE kwa lifikacj i j est wynik egzaminu matura Ine go z igzyka francusk iego lub i gzyka polskiego i i Qzryk a

obcego (innego niz fiancuski) - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 matur€:
. PodstawE kwa lifikacj i jest wyn ik egzaminu doj rzalo6c i z jEzyka francuskiego lub .igzyka po lskicgo i jEzyka

obcego (innego niz francuski).
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturp Mipdzynarodowq (lB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka francuskiego poziom nizszy (SI-) lub

poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicq:

r Podstawq kwalifikacj i j est wyn ik egzaminu doj rzalo(c i z jEzyka fiancuskiego
. W przypadku niezdawania iEzyka fiancuskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpu-ie

do egzaminu ustnego z jQzyka fiancuskiego.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoSd : filologia francuska (dla kandydat6w rozpoczynaj4cych naukg jgryka

francuskiego od podstaw)
Przedmioty brane pod uwage w postppowaniu kwalifikacyjnym:



o jqzyk polski jgzyk obcy (inny nii jQzlk franc$ki)
Kandydaci, lrt6rzy zdali ,,nowq maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
r Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego lub iqzyka obcego (innego niz

francuski) - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt'rzy zdali,,stare maturt" i kandydaci posiadajQcy Swiadcctwo dojrzalosci uzyskane za

granicq:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z igzyka polskiego lub iEzyka obcego (innego ni2

francuski).
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mitdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego lub igzyka obccgo (innego niz

francuski) poziom nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).

Kierunek :Filologia
Specjalno66 : jgzyk francuski stosowany' z hiszparhskim

Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk lruncuski lub jgzyk polski i jpzyk obcy (inny ni|frnncuski)
Kandydaci, kt|rzy zdali,,now4 maturS" i Kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaurcate (EB):
. Podstawq kwa lifikacj i j est wynik egzaminu maturalnego z igzyka francuskiego lub j gzyka polskiego i i gzyka

obcego (innego niz fiancuski) - poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci, kt6rzy zdali,,stare maturS":
r Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z iEzyka francuskiego lub iqzyka polskiego i iQzyka
obcego (innego ni2 fiancuski).
Kandydaci, ktbrzy zdali MaturQ Miedzynarodowq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka francuskiego - poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci ziqzyka francuskiego.

. W pzypadku niezdawania jgzyka fiancuskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystePuje

do egzaminu ustnego zjgzyka francuskiego.

Przedmioty brane pod uwage w posttpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgxyk polski, jpq,k ros ski
Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 maturt" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego lub jqzyka rosyjskiego

poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturg":
. Podstaw4 kwalifikacj i j est wyn ik egzaminu doj rzaloSc i z igzyka polskiego lub igzyka rosyjskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mipdzynarodow4 (lB):
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jp4ka polskiego poziorn niZszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL)
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
r Podstaw4 kwalifi kacj i j est wyn ik egzam inu doj rzaloSc i z jgzyka polskiego lub i Ezyka rosy.iskiego.

. W przypadku braku oceny/wyniku z igzyka polskiego lub iEzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

kandydat przystqpuje do egzaminu ustnego z jpzyka polskiego lub .iqzyka rosy-iskiego do wyboru przez

kandydata.

Kierunek
SpecjalnoSd

Kierunek
Specjalno66

: Filologia
: filologia rosyjska

: Filologia
: lilologia rosyjska (dla kandydat6w rozpoczynaj4cych naukg jgzyka

rosyjskiego od podstaw)
Przedmioty brane pod uwagp w postepowaniu kwalifikacyjnym:
o jg7yk polski
Kandydaci, ktdrzy zdali,,now4 maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego poziom podstarvorvy lub

fozszetzony.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,stare mature":



. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci ziEzyka polskiego.

Kandydaci, kt'rzy zdali Mature Miedzynarodowq (lB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego poziom nizszry (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicS:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci ziEzyka polskiego.
. W przypadku braku oceny/wyniku z igzyka polskiego na Swiadectwie dojrzalo6ci kandydat przystQpuje do

egzaminu uslnego z jqzyka polskiego.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 : filologia rosyjska - komunikacja jpzykowa w sferze biznesu
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgtyk polski jgzyk rosyjski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturp" i kandydaci Posiadaj4cy dyplom EuroPean Baccalaureate (EB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego lub iqzyka rosyjskiego

poziom podstawowy |-lb rozszerzony.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,star4 mature":
o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci zigzyka polskiego lub iqzyka rosyjskiego

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturC Miqdzynarodow4 (lB):
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicq:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci zigryka polskiego lub igzyka rosyjskiego.

. w przypadku braku oceny/wyniku z igzyka polskiego lub igzyka rosyjskiego na Swiadectwic do.irzalo6ci

kandydat przyst9puje do egzaminu ustnego zjQzyka polskiego lub rosyiskicgo do wyboru przez kandydata

Kierunek :Filologia
Specjalno6d : filologia rosyjska z jgrykiem angielskim
Przedmioty brane pod uwagg w post?powaniu kwalifikacyjnym:
o jglyk polski jgzyk rosyjski, jgzyk nngielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturQ" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
r PodstawE kwa lifi kacj i j est wynik egzaminu maturalnego z iqzyka angielskiego i i qzyka po lskicgo lub jEzyka

rosyjskiego do wyboru przez kandydata poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq mature":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z igzyka angielskiego i jqzyka polskiego lub jqzyka

rosyjskiego do wyboru przez kandydata.
Kandydaci, ktbrzy zdali MaturQ Mitdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego i iqzyka angielskiego poziom

nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
o PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z igzyka angielskiego iigzyka polskiego lubiEzyka

rosyjskiego.
. W przypadku braku oceny/wyniku z 194ka polskiego lub igzyka rosyjskiego na Swiadcctwie dojrzaloSci

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jQzyka polskiego lub jqzyka rosyjskiego do wyboru przez

kandydata
. W przypadku braku oceny/wynik! z lQzyka angielskiego na swiadectwie dojrzalo5ci kandydat przystqpujc

do egzaminu ustnego zjQzyka angielskiego.

Kierunek : Filologia
Specjalno6d : filologia rosyjska zjgrykiem angielskim (dla kandydat6w rozpocrynaj4cych

naukg jgryka rosyjskiego od podstaw)
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgtyk polski, jgzlk angielski
Kandydaci, ktbrzy zdali,,nowq maturQ" i kandydaci posiadajQcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik cgzaminu maturalnego z iEzyka polskiego i iqzyka angielskicgo poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 mature":



. Podsraw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zigryka polskiego iiqzyka angielskiego

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ MitdzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego i i9ryka angielskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci ziEzyka polskiego iiqzyka angielskiego.
. W przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSci kandydat przystQpuje do

egzaminu ustnego z jpzyka polskiego.
. W przypadku braku oceny/wyniku z igzyka angielskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci kandydat przystqpujc

do egzaminu ustnego zjQZyka angielskiego.

Kierunek
SpecjalnoS6

: Filologia
: filologia rosyjska z jgzykiem bialoruskim

Przedmioty brane pod uwage w postppowaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk polski, jpzyk rosyjski
Kandyrlaci, kt'rzy zdali,,nowA maturQ" i kandydaci posiadaiqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego lub iEzyka rosyjskiego

poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturQ":
r Podstawq kwa lifikacj i jest wynik egzam inu doj rzaloSci z j pzyka polskiego lub i qzyka rosyj skiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Mature MiQdzynarodow{ (lB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturainego z jEzyka polskiego poziom nizszy (SL) luh

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci zigzyka polskiego lubigzyka rosyjskiego.

r W przypadku braku oceny/wyniku z lEzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalo6ci

kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego zjEzyka polskiego lub rosyiskiego do wyboru przcz kandydata

Kierunek : Filologia polska
Przedmioty brane pod uwage w postppowaniu kwalifikacyjnym:
c jqTyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturt" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaurcatc (EB):
r Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego poziom podstawowy lub

fozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ mature":
o Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci ziqzyka polskiego

Kandydaci, kl6rzy zdali Maturt MitdzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego poziorn niZszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic{:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjqzyka polskiego.
r W przypadku niezdawania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystppuje do egzaminu

ustnego z jgzyka polskiego.

Kierunek : Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Przedmioty brane pod uwagg \ry postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgayk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq mature" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podslaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego poziom Podstawowy lub

rozszefzony.
Kandydaci, ktdrzy zdali,,starQ matur€":
o Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zigzyka polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mipdzynarodowq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego poziom niZszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloJci uzyskane za granicq:
. PodstawE kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci zigzyka polskiego.



W przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje do egzaminu

ustnego z jEzyka polskiego.

Kierunek : Kulturoznawstwo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
o jgxyk polski, jgzyk obcy, wiedza o spoleczertstwie
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturp" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB);
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego i .igzyka obcego lub wiedzy

o spoleczenstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 matur€":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSc\ z igzyka polskiego i iEryka obcego lub wiedzy

o spoleczeistwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt MiQdzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego i jgzyka obcego lub wiedzy

o spoleczenstwie - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. Podsrawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z igzyka polskiego i iqzyka obcego lub wicdzy

o spoleczellstwie.
. w przypadku niezdawania iEzyka potskiego lub wiedzy o spoleczefistwie na cgzaminie maturalnym

kandydat przystQpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub z wiedzy o sPoleczcistwie.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

Kierunek : Filozofia
Prz€dmioty brane pod uwag€ w postepowaniu kwalifikacyjnym:
o jgxyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spoleczetistwie, malem trkn,lizyka, chemiu, birtktgiu
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturg" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
o Podstaw4 kwaljfikacj i j est wyn ik egzaminu maturalneSo z jgzyka polsk iego, jqzyka obcego oraz jednego z

przedmiot6w do wyboru spoSr6d nastQpujqcych: historia, wiedza o spoleczcistwie, matcmatyka Iub

przedmiot wskazany przez kandydata z zakesu nauk przyrodniczych (fizyka. cltemia, biologia) poztom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,star{ maturQ" i kandydaci posiadaj4cy Swiadcctwo dojrzalosci uzyskane za

granlcq:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego, igzyka obcego oraz.iednego z

przedmiot6w do wyboru sposr6d nastQpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeistwie, matenatyka lub

przedmiot wskazany przezkandydata z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia)

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
r PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego. iqzyka obcego orazjednego z

przedmiot6w do wyboru sposr6d nastQpujEcych: historia lub maternatyka lub przedmiot wskazany przez

kandydata z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia) poziom nizszy (SL) lub pozrottr

wyzszy (HL).

Kierunek : Historia
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c historia, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturg" i kandydaci posiadajQcy dyplom European Baccalaureatc (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru sposrod

nastQpujacych: historia lub wiedza o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ka'rzy zd^li,,starq matur€" i kandydaci posiadajecy Swiadcctrvo dojrzaloSci uzyskane za

granicQ:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzatosci z jednego przedmiotu do wyboru sposrdd

nastQpuj4cych: historia lub wiedza o spoleczeristwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mipdzynarodowq (lB):
. Podstawe kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom ni2szy (SL) Iub poziom wy2szy

(HL),

Kierunek :Socjologia
Przedmioty brane pod uwagp w postppowaniu kwalifikacyjnym:



o jglyk polski, jgzyk obcy, hisloria, ,,iedat o spoleczeislwie
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturg" i kandydaci posiadaj4cy dyplom Europcan Baccalaureate (EB):

o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskicgo, iqzyka obcego oraz z jednego

przedmiotu do wyboru: historia lub wiedza o spoleczeistwie poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 mature" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo doirzalosci uzyskane za

granicq:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z igzyka polskiego, jpzyka obcego oraz z jednego

przedniotu do wyboru: historia lub wiedza o spolecze6stwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Mipdzynarodowq (lB):
o Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka polskiego. iEzyka obcego oraz historii

poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
. W przypadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje egzamin ustny z historii

Kierunek : Stosunki migdzynarodowe
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o historia, wiedza o spoleczefistwie, geograJia
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ matur€" i kandydaci posiadajQcy dyplom Europcan Baccalaureate (EB):
. Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastQpujqcych: historia lub wiedza o spoleczeistwie lub geografia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starQ maturt" i kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granic4:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedntiotu do wyboru spo(r6d

nastepuj4cych; historia, wiedza o spoleczeistwie lub geografia

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ MiQdzynarodowQ (lB):
. Podstaw{ kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru; historia lub

geografia - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Wydzial Fizyki

Kierunek : Fizyka
Przedmioty brane pod uwagf w postgpowaniu kwalilikacyjnym:
o fizyka i aslrunomia, fizyka, matemallka, chemia, hittlogia, informotlktt, iWJ)k obc!
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowi1 maturp" i kandydaci posiadajqcy dyplom EuroPean Ilaccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalne go z frzyki i astronomii lub matcmatyki lub chemii lub

biologii lub informatyki lubjqzyka obcego poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci, kt6rzy zdali,,stare maturt":
r Podstawa kwalifikacji jest wynik egzarninu dojrzaloSci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki lub

chemii lub biologii Iub informatyki lubjEzyka obcego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt MiQdzynarodowQ (lB):
e Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki lub chemii lub biologii lub

informatyki lubjgzyka obcego poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicA:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci z fizyki lub matcmatyki Iub chemii lub biologii lub

informatyki lub jgzyka obcego.

Kierunek

Wydzial Matematyki i Informatyki

: Edukacja techniczno-informatyczna
Rekrutacja zawieszona.

Kierunek :Informatvka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. matemfrt))k ,rtzyku i astronomia, Jizyka, informatyku
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq matur€" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalilikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastgpuj4cych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starA mature":



. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo5r6d

nastEpuj4cych: matematyka, fizyka, hzyka i astronomia, informatyka.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrdd

nastEpujqcych: matematyka, fizyka, informatyka - poziom nizszy (SL) lub poziorn wyzszy (HI \
Kandydaci posiadajacy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jcdnego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastQpuj4cych: matematyka, fi zyka, informatyka.

Kierunek : Informatyka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:
. mutemut)tka,informatykn
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq matur€" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaurcatc (EB):
. Podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matcmatyki lub informatyki poziom

podstawo$ry lub rozszerzony.
Kandydaci, ktdrzy zdali ,,star4 maturf" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo doirzalosci uzyskane za

granicq:
o Podstawq kwalifikacj i jest wyni k egzaminu dojrza'loSci z matematyk i lub informatyki.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub infbrmatyki poziom

(SL) Iub poziom wyzszy (HL).

Kierunek :Matematyka
Przedmioty brane pod uwag? w postepowaniu kwalifikacyjnym:
. matemorylka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowa mature" ikandydaci posiadaj4cy dyplom Europcan Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maiuralnego z matematyki - poziom podstawowy hrb

rozszefzony.
Kandydaci, ka'rzy zd^li,,star4 maaurf" i kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzlsk^ne za

granicq:
r PodstawE kwa lifikacj i jcst wynik egzam inu dojrzaloSci z matematyk-.

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ Mitdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziorn nizszy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Kierunek : Pedagogika
Przedmiofy brane pod uwagg w postgpowaniu kwalilikacyjnym:
c jgzyk polski, jpzyk ohcy
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturf" i kandydaci posiadajacy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka polskiego i .igzyka obcego poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starA maturg":
. Podstaw4 kwalifikacj i j est wyn ik egzam inu doj rzalo6c i z jgryka polskiego r j gzyka obcego

Kandydaci, ktbrzy zdali Matur€ Mitdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z 19zyka polskiego i .iqzyka obcego - poziom

niZszy (SL) Jub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicq:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalosci zigzyka polskiego.
. W przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje do egzaminu

ustnego z jQzyka polskiego

Kierunek : Praca socjalna
Przedmioty brane pod uwage w posttpowaniu kwalifikacyjnym:
c jplyk polski, jgzyk obcy
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 matur€" i kandydaci PosiadajQcy dyplom European Baccalaurcate (EB):

ntzszy



. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego i igzyka obcego - poziom

podstawowy lub t ozszet zony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturg":
. Podstaw4 kwalifi kacj i j est wynik egzam inu dojrzalo6ci z igzyka polskiego i i Ezyka obcego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturf MiQdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i .igzyka obcego pozrom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granice:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo5ci zi94'ka poiskiego
. W przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje do cgzaminu

ustnego z jQzyka polskiego.

Wydzial Prawa

Kierunek :Administracja
Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:
. hisloria, wiedza o spoleczefistwie, jgzyk polski, mdemul),kfl
Kandydaci, kt6rzy zrlali,,now4 rnaturp" i kandydaci posiadaj4cy dyplom Europcan Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiot6w: historia, wiedza

o spoleczeristwie, jQzyk polski, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturg" i kandydaci posiadajqcy swiadcctwo dojrzaloSci uzyskane za

granicq:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z historii lub wiedzy o spolecze6stwie

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy

(HL)

Kierunek : Europeistyka
Przedmioty brane pod uwagg w post?powaniu kwalifikacyjnym:
. histori , h'iedzfl o spoleczefistwie, jgzyk polski, jgzyk obcy, mutemnlyka
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturQ" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotow: historia, wiedza

o spoleczeristwie, jQzyk polski, jEzyk obcy, matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci, ka'rzy zdali,,stare maturt" i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

granicq:
o Podstawq kwalifi kacj i j est wynik egzam inu doj rzaloSc i z historii lub wiedzy o spoleczeirstwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt Miedzynarodowq (lB):
. PodslawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom nizszy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).

Kierunek

Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

: Ekonomia
Swiadectwo dojrzalo$ci lub dokumenty uznane za rownowazne w Rzeczypospolitel Polskiej oraz brandos

atestatas uprawniaj4 do ubiegania sig o przyjEcie na studia

Przedmioty brane pod uwagg w posttpowaniu kwalilikacyjnym:
. Podstawq kwatifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki poziom szkolny lub

pafstwowy.
. W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie patistwowym lub szkolnym

z matematyki bgdzie brana pod uwagg ocena koircoworoczna uzyskana na Swiadcctwie dojrzalo(ci

z tego prze dmiotu.
. Niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

(akceptowana ocena koicoworoczna).
. W przypadku braku oceny z igzyka polskiego na $wiadectwie dojrzalo6ci kandydata obowi4zuje

sprawdzian ze znajomoSci jpzyka polskiego.

W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie dccyzjg o przyJQciu na

studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego

Spos6b przeliczania punkt6w:



. Wynik maturalnego egzaminu panstwowego Wrazony w punktach stanowi liczbQ punkt6w

w post€powaniu kwalifikacyjnym, powigkszony o liczbq 13.

. Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbq punktow

w postQpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzalo6ci uzyskanych przcd rokiem 20ll).
Oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzalo6ci wyrazone w punktach (w przypadku braku

wyniku egzaminu pairstwowego lub szkolnego) dzieliny przez2.
. Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych zjednego przedmiotu wynosi I13.

Swiadectwo dojrzalo$ci uzyskane przed rokiem 1990:

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwic do-irzalodci wyrazonc w

punktach mno2ymy przez 2.

Kierunek : Informatvka
Swiadectwo dojrzalosci lub dokumenty rznane za r6wnowazne w Rzeczypospolitcj Polskiej oraz brandos

atestatas uprawniajE do ubiegania sig o przyj€cie na studia.

Przedmioty brane pod uwagQ w posttPowaniu kwalifikacyjnym:
. Podstaw4 kwatifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastEpujEcych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne pozrom

szkolny lub pahstwowy.
. W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie parlstwowym lub szkolnynl z

matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych bqdzie brana pod uwagQ

ocena kohcoworoczna uzyskana na Swiadectwie dojrzalo6ci z tego przedmiotu.
. W przypadku gdy zasady rekrutacji przewiduiE altematywQ wyboru przedmiotu kwalifikowany jesi

przedmiot, z kt6rego kandydat uzyskal najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazanym przez

kandydata.
. Niepunktowane kry,terium dodatkow€ - ocena z jEzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSct

(akceptowana ocena koricoworoczna).
. W przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadeclwie dojrzalo6ci - kandydata obowitlzuje

sprawdzian ze znaj omo6ci j Ezyka polskiego.
W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie Iub litewskie dccyzjq o przylEciu na

studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu Ekonomiczno-lnformatycznego.

Sposdb przeliczania punkt6w:
. wynik maturalnego egzaminu paristwowego wyrczony w punktach stanowi liczbq punktow w

postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszony o liczbE 13.

. Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbQ punkt6w w

postepowaniu kwalifikacyjnyrn (dotyczy Swiadectw dojrzalo6ci uzyskanych przcd rokiem 201l) Oceny

kohcoworoczne uzyskane na dwiadectwie dojrzalo5ci wyralone w punktach (w przypadku braku

wyniku egzaminu paistwowego lub szkolnego) dzieltmy pruez2
. Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych w wyniku rekrutacjiwynosi I 13.

Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane przed rokiem 1990:

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koncoworoczne uzyskane na Swiadectwie dolrzaloSci wyrazoDe w

punktach mno2ymy przez 2.

1,3. Stacjonarne studia II stopnia

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Kierunek : Biologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane Pod uwag€:
. ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jcdnolitych

studi6w magisterskich) kierunk6w przyrodniczych lub innych,
. kierunek preferowany - biologia.

Kierunek : Chemia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukoflczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) kierunk6w przyrodniczych lub innych,
o kierunek preferowany chemia



Kierunek : Ochrona Srodowiska
W postqpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studiow magisterskich) kierunk6w przyrodniczych lub innych,
. kierunek preferowanv ochrona Srodowiska.

Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

Kierunek : Ekonomia
W post?powaniu kwalifrkacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomic ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Kierunek : Migdzynarodowe stosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoriczenia studiow pierwszego stopnia,

. 6rednia arvtmeryczna ocen ze studi6w.

Kierunek '. Zarz1dzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia ar\4metvczna ocen ze studi6w.

Wydzial Filologiczny

Kierunek : Filologia
Specjalno66 : filologia bialoruska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnosci

filologia bialoruska, filologia bialoruska z jqzykiem angielskim, filologia bialoruska (dla kandydattiw

rozpoczynajqcych naukE jEzyka bialoruskiego od podstaw), filologia bialoruska z jEzykicm angielskim (dla

kandydat6w rozpoczynaj4cych naukg jgzyka bialoruskiego od podstaw) lub innych specjalnoSci z zakresu

fi lologii bialoruskiej :

. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6\,r',

. srednia ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwent6w innych kierunkow, kt6rzy legitymuj4 sig praktyczn4 znajomoSci4 jgzyka

bialoruskiego na poziomie C1 wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia JEzykowego Rady Europy:

. ocena z egzaminu wstQpnego w.iQzyku bialoruskim z wiedzy filologicznej (program snrdiow I stopnia).

Kierunek : Filologia
Specjalno6d : lilologia bialoruska z jprykiem angielskim
W postppowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
- w przypadku absolwentow studi6w pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnoSci: filologia bialoruska

z lEzykiem angielskim, filologia bialoruska z jgzykiem angielskim (dla kandydatdw rozpoczynaj{cych naukQ

jqzyka bialoruskiego od podstaw):
. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w,
r Srednia ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwent6w innych kierunk6w, kt6rzy wykaz4 siQ praktycznE znaj omo(c i4 .iqzyka bialoruskiego

na poziomie Cl wedlug Europejskicgo Systemu Opisu Ksztalcenia JQzykowego Rady Europy i .jEzyka
angielskiego na poziomic B2 wedlug ESOKJ:
. ocena z egzaminu wstQpnego w iqzyku bialoruskim i angielskilr z wiedzy filologicznc-i (program studiow t

stopnra)

Kicrunek : Filologia
Specjalno56 : filologia rosyiska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
- w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnoSci:



filologia rosyjska, filologia rosyjska z jgzykiem angielskim, filologia rosyjska (dla kandydatow

rozpoczynaj4cych naukE jEzyka rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska z jqzykiem angielskim (dla

kandydat6w rozpoczynajqcych naukE jpzyka rosyjskiego od podstaw) lub innych specjalnoSci z zakresu filologii
rosyjskiej:
. ocena na dyplomie ukonczenia studi6w,
. Crednia ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwentow innych kierunk6w, kt6rzy wyka24 siQ praktycznq znajomoSc iE jqzyka rosyjskiego na

poziomie C I wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy:

. ocena z egzaminu wstqpnego wiQzyku rosyjskim z wiedzy filologicznei (program studi6w I stopnia)

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 : filologia rosyjska jgzykiem angiclskim
W posttpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku; filologia, specjalnoSci;

filologia rosyjska z jqzykiem angielskim, filologia rosyjska (dla kandydat6w rozpoczynai4cych naukE jgzyka

rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska z jEzykiem angielskim (dla kandydat6w rozpoczynaj4cych naukE

jqzyka rosyjskiego od podstaw):
. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w,
. Srednia ocen ze studi6w,
- w przypadku absolwentdw innych kierunk6w, kt6rzy wykaz4 siQ praktycznE znaj omoSc i4.iEzyka rosyjskiego na

poziomie Cl wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy i.lEzyka angielskicgo

na poziomie 82 wedtug ESOKJ:
. ocena z egzaminu wstQpnego w jgzyku rosyjskim i angielskiur z wiedzy ltlologicznsj (program studi6w I

stoDnra).

Kierunek : Filologia polska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwag?:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia: absolwenci wszystkich kierunk6w,

. Srednia ary4metyczna ocen ze studiow,

. kierunek preferowany - filologia polska.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

Kierunek :Historia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arvtmetvczna ocen ze studiow.

Kierunek :Socjologia
W postgpowaniu kwalilikacyjnym bgd4 brane pod uwag€:
. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia aMmetvczna ocen ze studidw.

Kierunek : Stosunki mi€dzynarodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia,
o Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w.

Wvdzial Fizvki
Kierunek :Firyka
W posttpowaniu kwalifikacyjnym bqd4 brane pod uwagP:
. ocena na dyplomie ukoliczenia studi6w pierwszego stopnia w zakresie dyscyplin matematyczno-

przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, medycznych lub pokrewnych,
. Srednia an/tmetvczna ocen ze studi6w.



Kierunek

Wydzial Matematyki i Informatyki

: Informatyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6\.v pierwszego stopnia kierunku informatyka lub inncgo pokrcwnego

kierunku z ele mentami intbrmatyki,
. srednia aMmetvczna ocen ze studi6w.

Kierunek : Matematyka
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich),
. kierunek preferowany - matematyka,
. Srednia arvlmetyczna ocen ze studiow.

Wydzial Pcdagogiki i Psychologii

Kierunek : Pedagogika
2Jetnie studia dla kandydatow posiadaj4cych tytul licencjata z pedagogiki i kierunk6w pokrewnych

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunek pedagogika i kierunk6w pokrewnych.

r Srednia ocen ze studi6w,
. w przypadku gdy Sredniajest r6wna lub wyzsza 4,0 - przyiqcie na podstawie zlozonych dokumentdw,

r przy Sredniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna (punktacja za rozmouE kwalifikacyjnq 5,0

100 pkt; 4,5 - 85 pkt; 4,0 70 pkt; 3,5 55 pkt; 3,0 - 40 pkt; 2,0 0 pkt).

Kierunek : Pedagogika
3-letnie studia dla kandydat6w posiadajqcych studia pierwszego stopnia bez przygotowania pcdagogicznego

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia,
. roznowa kwalifikacyjna (punktacja za rozmowq kwalifikacyjnq: 5,0 100 pkt: 4,5 80 pktl 4,0 60 pkt;

3,5 40 pkt; 3,0 - 20 pkt; 2,0 - 0 pkt).

Kierunek : Polityka spoleczna
W posttpowaniu lrwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwsz€go stopnia kierunku: praca socjalna, ekonomia,

zarzEdzanie, pedagogika i innych kierunk6w pokrewnych,
. Srednia arvtmetvczna ocen ze studidw.

Wydzial Prawa

Kierunek :Administracja
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukofrczenia studi6w pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunku

administracja, europeistyka lub stosunki migdzynarodowe,
. w przypadku kandydatow, kt6rzy uzyskali tQ sam4 ocenQ na dyplomie, o kolejnoSci decyduje Srednia ocen

ze sludi6w pierwszego stopnia.

Kierunek : Europeistyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich kierunku:

europeistyka, stosunki miQdzynarodowe, politologia, administracja, socjologia, historia iinne pokrewne

kierunki studi6w,
. preferowany kierunek studiow - europeistyka,
o (rednia ocen ze studiow picrwszego stopnia.



2. Studianiestacjonarne

2.1. Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Wvdzial Prawa

Kierunek : Prawo
Nab6r na podstawie zloionych wymaganych dokument6w.

2.2. Niestacjonarne studia I stopnia

Kierunek

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

: Ochrona Srodowiska
Przedmioty brane pod uwagp w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c biologia, chemiq lizyka i astronomia, fzyka, geografia, mutemallkt
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowe maturt" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrod

nastQpujEcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka pozionr podstawowy lub

fozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 maturt":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru spoir6d

nastqpuj4cych: biologia, chemia, fizyka iastronomia, fizyka, geografia, matematyka

Kandydaci, ktbrzy zdali Mature Mitdzynarodow4 (lB):
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastqpujqcych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka poziom nizszy (Sl-) lub pozion wyzszy
(HL),

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za graricQ:
. Podstawa kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do wyboru spo{r6d

nastQpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografi a, matematyka.

Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

Kierunek : Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postppowaniu kwalifikacyjnym:
. malemaq)ka, wiedzn o spoleczefistwie, hislori\ geograJia
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturt" i kandydaci posiadajQcy dyplorn European Baccalaureate (EB):
r Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub wiedzy o spoleczeistwie lub

historii lub geografii poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturS" i kandydaci posiadajqcy $wiadectwo dojrzaloSci uzyskane za

granicq:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z matematyki lub wiedzy o spoleczeistwie lub

historii lub geografii.
Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mipdzynarodowq (lB):
. Podsraw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub geografii ' poziorn

nizszy (SL) lub poziom Wzszy (HL).

Kierunek : Ekonomiczno-prawny
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o wiedza o spoleczefistwie, geograJia, hisloria
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ maaurt" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstawe kwa lifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczeistw ie lub geografii lub h istorii

poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,star4 maturS" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo$ci uzyskane za

granic4:
. Podstaw4 kwa Iifikacj i j est wyn ik egzaminu dojrzalo6ci z wiedzy o spol eczcrlstw ie lu b geografii lub h istorii



Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt MiQdzynarodowQ (IB):
. Podstaw4 kwatifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z geografii lub historii poziom nizszy (SL) lub

poziom wy2szy (HL).

Kierunek :Mi€dzynarodowestosunkigospodarcze
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o wiedzu o spoleczertstuie, geogruJia, hisloria
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 mature" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczeristwie lu b geogra fi i lub historii

- poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 maturp" i kandydaci posiadaj4cy Swiadcctwo dojrzalosci uzyskane za

granic4:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z wiedzy o spoleczeistwie lub geografii lub historii.

Kandydaci, kt6rzy zdali Matur€ MitdzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z geografii lub historii poziorn nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).

Kierunek : ZLrzqdz nie
Przedmioty branc pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. matemal))kq wiedza o spoleczetistwie, hisktriq geografia
Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowa maturg" i kandydaci Posiadajecy dyplom Europcan Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub wiedzy o spolcczeristwie lub

historii Iub geografii - poziom podstawoury lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star{ maturg" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za

granrc4:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z matematyk lub wiedzy o spoleczetistwie lub

historii lub geografii. .

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg MiQdzynarodowe (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub geoglafii poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Wydzial Filologiczny

Kierunek : Filologia
Specjalno66 : filologia angielska
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jqzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq rnaturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podsraw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka angielskiego poziom podstawowy lub

fozszerzony .

Kandydaci, kt6rzy zdali,,stare mature":
r Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci zigzyka angielskiego

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt MiQdzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom nizszy (SL) lub

poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrza{oSci zigzyka angielskiego.
. w przypadku niezdawania igzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystEpuje

do egzaminu ustnego zjQzyka angielskiego.

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 :filologiabialoruska
Przedmioty brane pod uwage w post€powaniu kwalifikacyjnym:
o jgTyk polski jgzyk bialoruski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturS" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalneSo z jEzyka polskiego lub jqzyka bialoruskiego

poziom podstawowy lub rozszerzony.



Kandydaci, ktdrzy zdali ,,starq maturt":
. Podstawa kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzatodci z jgryka polsk iego lub i gzyka b ialoruskiego

Kandydaci, ktbrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. PodstawE kwalifikacj ijest wynik egzaminu dojrzalo5ci ziQzyka polskiego

Kandydaci posiadaj4cy Slyiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicQ:
. Podstaw4 kwalifi kacj i j est wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego lub jpzyka bialoruskiego.

. W przypadku braku oceny/wyniku z lpzyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

kandydat przystqpuje do egzaminu ustnego z jQzyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego do wyboru przez

kandvdata.

Kicrunek : Filologia
SpecjalnoSt : filologia rosyjska
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgxyk polski jgzyk rosyjski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 matur€" i Kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka polskiego lub igzyka rosyjskiego

- poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 mature":
. Podstaw4 kwalifi kacj i j est wynik egzam inu dojrzalosc i z iEzyka polskiego lub iEzyka rosyj skiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mi€dzynarodow4 (lB):
. Podstawa kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego poziorr nizszy (Sl-) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
o Podstawe kwalifikacj i j esr wynik egzaminu dojrzalodci zigzyka polskiego lubiqzyka tosy.iskiego.

. W przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka polskiego lub iEzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalo(ci

kandydat przystEpuje do egzaminu ustnego z jqzyka polskiego lub .jqzyka rosyjskiego do wyboru przez

kandydata.

Kierunek : Filologia
Specjalno36 : filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa w sferze bizncsu
Przedmioty brane pod uwagQ w postQpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgzyk polski, jgzyk rosJijski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowQ mature" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacj i j est wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego lub i qzyka rosyj skiego

- poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 mature":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci ziqzyka polskiego lubjgzyka rosyjskiego.

Kandydaci, kt|rzy zdali Matur€ MiQdzynarodow4 (lB):
. Podstaw{ kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka polskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL)
Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskanc za granicQ:
. Podstawq kwalifi kacj i j est wyn ik egzam inu doj rzaloSc i z igzyka polsk iego lub -iEzyka rosyj skiego.

. W przypadku braku oceny/wyniku z jpzyka polskiego lub iEzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzaloSci

kandytlat przystEpuje do egzaminu ustnego zjQZyka polskiego lub rosyjskicgo do wyboru przez kandydata.

Kierunek : Filologia polska
Przedmioty brane pod uwag€ w post€powaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 mature" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka polskiego poziorn podstawowy lub

fozszerzony
Kandydaci, ktdrzy zdali,,starq matur€":
. Podstaw4 kwalifi kacj i jest wynik egzaminu doj rzalo6c i z i Qzyka po lskiego

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturp Miqdzynarodow4 (lB):
. Podstawe kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL)
Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granicQ:



Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjEzyka polskiego.

W przypadku niezdawania jEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przyslqPuje do egzaminu

ustnego z jgzyka polskiego.

Kicrunek : Informacja naukowa i bibliotekoznawsfwo
Przedmioty brane pod uwag? w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jpzyk polski
Kandydaci, ktdrzy zdali,,nowQ maturp" i kandydaci posiadaj4cy dyplom Europcan Baccalaureate (EB):
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego poziom podstawowy Iub

rozszefzony .

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 maturt":
. Pod stawq kwalifikacj i jest wynik egzaminu doj rzaloSc i z i Ezyka polskiego.

Kandydaci, ktdrzy zdali Mature Mi€dzynarodowQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iqzyka polskiego poziom niZszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL)
Kandydaci posiadajAcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granica:
. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci ziqzyka polskiego
. W przypadku niezdawania iEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystqpttle do egzaminu

ustnego z jEzyka polskiego.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

Kierunek : Historia
Nab6r na podstawie zloZ€nia wymaganych dokumcnt6w do wyczerpania limitu micjsc.

Kierunek : Socjologia
Prryjgcie na podstawie zloienia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu miejsc.

Kierunek : Stosunki migdrynarodowe
Przyjgcie na podstawie zloienia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu miejsc.

Wvdzial Fizvki

Kierunek : Fizyka
Przedmioty brane pod uwagg w postppowaniu kwalifikacyjnym:
o .lizyka i ustronomin, malemnlykn, chemia, hiologia, informntlkq i€zJ)k ohc))

Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate (EB):
r Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalne go z fizyki i astronomii lub matematyki lub chemii lub

biologii lub informatyki lub jgzyka obcego poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,stara maturQ" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskanc za

granice:
. PodstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzakr6ci z fizyki lub fizyki i astronomii lub matematyki lub

chemii lub biologii lub informatyki lub jqzyka obcego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt MitdzynarodolaQ (lB):
. Podstaw4 kwalifikacj i j est wyn ik egzaminu maturalne go z fi,zyki lub matematyki lub chcrn ii lub biologii lub

informatyki lub jgzyka obcego - Poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL)

Kierunek

Wydzial Matematyki i Informatyki

: Edukacj a techniczno-informaty czn
Rekrutacja zawieszona

Kierunek : Informatvka
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o mntematyka,rtzlkn i astronomiq Jizyka, informnlyka



Kandydaci, kt6rzy zdali,,now4 maturS" i kandydaci posiadaj4cy dyplom EuroPean Baccalaureate (EB):
. PodstawA kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spoirod

nastppuj4cych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturQ":
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastQpuj4cych: matematyka, fi zyka, fi zyka i astronomia, informatyka.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturt MiQdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jesl wynik egzaminu maturalnego z jedrrego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastQpujEcych: matematyka, fizyka, informatyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (llL)
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spo(r6d

nastppuj4cych: matematyka, fizyka, informatyka.

Kierunek : Informatvka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwag? w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. matematyk , informalykn
Kandydaci, kt6rzy zdati,,now4 maturt" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matcmatyki lub informatyki - poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt'rzy zd,ali,,starA maturQ" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskanc za

granice:
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaioSci z matematyki lub informatyki

Kandydaci, k16rzy zdali Maturt Mitdzynarodowq (lB):
. Podsrawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub infbrmatyki poziom nizszy

(SL) ltrb poziom wyzszy (HL).

Kierunek :Matematvka
Przedmioty brane pod uwag€ w postgpowaniu kwalilikacyjnym:
. matemfllykfl
Kandydaci, kt6rzy zdali,,nowq maturt" i kandydaci posiadajecy dyplom European Baccalaureate (EB):

. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy lub

rozszetzony.
Kandydaci, kt'rzy zdali,,starq maturQ" i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za

grarice:
o PodsrawA kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z matematykr'

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z mat€matyki poziom ni2szy (SL) lub poziorn

wyzszy (HL).

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Kierunek : Pedagogika
Studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)
Przedrnioty brane pod uwagg w posttpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgayk polski, jqzyk obc!
Kandydaci, l(tdrzy zdali ,,now4 maturg" i kandydaci posiadaj4cy dyplom European Baccalaureate (EB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego i jqzyka obcego - pozionr

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 malurg":
. Podstaw4 kwalifikacj i j est wynik egzam inu doj rzaloSc i z igzyka polskiego i i gzyka obcego

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturt MiQdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego i jEzyka obcego - pozrom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
o Podstawa kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z j gzyka polskiego
. W przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje do egzaminu

ustnego z jEzyka polskiego.



Kierunek : Pedagogika
Studia niestacjoname dla Polak6w z Bialorusi

W postqpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
r praca pisemna 40 pkt.
o rozmowa kwalihkacyjna 30 pkt.
. ,,zero" punkt6w uzyskanych za pracp pisemn4 dyskwalifikuje kandydata
. Aby mozna bylo uznaC, iz kandydat zdal egzamin wstQpny z wynikiem pozytywnym, przyjmuje siq iako

konieczne minimum uzyskanie 30 punkt6w na 70 moz.liwych.

Kierunek : Praca socjalna
Studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Przedmioty brane pod uwag? w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgTyk polski, jgzyk obcy
Kandydaci, ktdrzy zdati,,nowQ matur?" i kandydaci posiadajacy dyplom European Baccalaureate (EB):

. Podsta\rye kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i igryka obcego - pozrom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt'rzy zdali,,star4 maturt":
. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrza'loSci ziEzyka polskiego i.igzyka obcego

Kandydaci, kt6rzy zdali Mature Mipdzynarodowq (lB):
. Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z lEzyka polskiego i iQzyka obcego pozrom

nizszy (SL) lub poziom Wzszy (HL).
Kandydaci posiadajQcy Swiad€ctwo dojrzalosci uzyskane za granicQ:
. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrza'loSci ziqryka polskiego.
. W przypadku niezdawania iEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu

ustnego z jEzyka polskiego.

Wvdzial Prawa

Kierunek : Administracja
Nab6r na podstawie zloionych wymaganych dokumentriw.

Kierunek : Bezpieczefi stwo narodowe
Nab6r na podstawie zloZonych wymaganych dokument6w

Kierunek : Europeistyka
Nab6r na podstawie zloionych rvymaganych dokument6w.

2.2, Niestacjonarne studia II stopnia

Kierunek

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

: Ochrona Srodowiska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studidw drugiego stopnia albo jednoli[,ch

studi6w magisterskich) kierunk6w przyrodniczych lub innych,
. kierunek preferowany - ochrona Srodowiska.

Wydziaf Ekonomii i Zarzqdzania

Kierunek : Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w.



Kierunek : Mipdrynarodowe stosunki gospodarcze
W poslppowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w-

Kierunek : Zarzadzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studidw pierwszego slopnia.
. 6rednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Wydzial Filologiczny

Kierunek : Filologia
SpecjalnoS6 : filologia angielska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia,
. kierunek preferowany - filologia angielska,
r Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w.

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagp:
- w przypadku absolwent6w studiow pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnoSci:

filologia rosyjska, filologia rosyjska z igzykiem angielskim, filologia rosyjska (dla kandydat6w

rozpoczynaj4cych naukg jqzyka rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska z jqzykiem angielskim (dla

kandydat6w rozpoczynaj4cych naukq jEzyka rosyjskiego od podstaw) lub innych specjalno3ci z zakresu filologii
rosyjskiej:
. ocena na dyplomie ukoilczenia studi6w,
. srcdnia ocen ze studi6w.
- w przypadku absolwent6w innych kierunk6w, ktorzy wyka24 si9 praktyczn4 znaj ornoic rq .igzyka rosyjskrego na

poziomie C I wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia JQzykowego Rady Iiuropy:
. ocena z egzaminu wstQpnego w jqzyku rosyjskim z wiedzy filologicznei (program sludiow pierwszego

sroDnla l.

Kierunek : Filologia polska
W post€powaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia: absolwenci wszystkich kierunk6w

(pierwszeistwo maj4 absolwenci kierunku fi lologia polska),

. (rednia arytmctyczna ocen ze studi6w,

. kierunek preferowany filologia polska.

Kierunek studiriw : Kulturoznawstwo
Nab6r na podstawie zloZenia wymaganych dokument6w - do wyczcrpania limitu miejsc:

absolwenci wszystkich kierunk6w studi6w.

Kierunek
Specjalnosa

Kierunek

: Filologia
: filologia rosyjska

Wydzial Historyczno-Socjologiczny

: Historia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

Kierunck :Socjologia
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie uloriczenia studiow Pierwszego slopnia.
. Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w.



Kierunck : Stosunki migdzynarodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia,
. Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w.

Wvdzial F izvki

Kierunek : Fizyka
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia w zakresie dyscyplin matematyczno-

przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, medycznych lub pokrewnych,
r 6rednia aMmetvczna ocen ze studi6w.

W postppowaniu kwalifikacyjnym bpdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku informatyka lub innego pokrewncgo

kierunku z elementami informatyki,
. Srednia aMmetvczna ocen ze studi6w.

Kierunek :Matematvka
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwag?:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich),
r kierunekpreferowany matematyka,
. Srednia arvtmetvczna ocen ze studi6w.

Kierunek

Kierunek

Wydzial Matcmatyki i lnformatyki

: Informafvka

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

:Pedagogika
2-letnie studia dla kandydat6w posiadajqcych tytut licencjata z pedagogiki i kierunk6w pokrervnych

W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunek pedagogika i kierunkow pokrewnych,

. Srednia ocen ze studi6w,

. w przypadku gdy Sredniajest r6wna lub wyzsza 4,0 - przyiQcie na podstawie zlozonych dokument6w,

o przy Sredniej ocen nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna (punktacja za rozmowg kwalifikacyinq: 5,0

100 pkt; 4,5 - 85 pkt: 4,0 70 pkt; 3,5 55 pkt; 3,0 - 40 pkt; 2,0 - 0 pkt.).

Kierunek : Pedagogika
3-letnie studia dla kandydat6w posiadaj4cych studia pierwszego stopnia bez przygotowania pedagogicznego

W posttpowaniu kwalifikacyjnym bpdq branc pod uwagp:
. ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia
o Srednia ocen ze studi6w,
o rozmowa kwalifikacyjna (punktacja za rozmowE kwalifikacyjnq: 5,0 100 pkt;4,5 80 pkt; 4,0 60 pkt;

3,5 - 40 pkt; 3,0 20 pkt; 2,0 0 pkt).

Kierunek : Polityka spolcczna
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku: praca socjalna, ekonornia,

zarzqdzanie, pedagogika i innych kierunk6w pokrewnych,
r Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.



Wydzial Prawa

Kierunek :Administracja
W postppowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunku administracja,

europeistyka lub stosunki migdzynarodowe oraz kierunk6w pokrewnych,
. nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.

Kierunek : Europeistyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. dyplom ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich kierunku:

europeistyka, stosunki migdzynarodowe, politologia, administracja, socjologia, historia iinne pokrewne

kierunki studi6w.
. nab6r na podstawie zloZonych wymaganych dokument6w.

Kierunek

Zamiejscowy Wydzial Administracji w Siedlcach

: Administracja
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagp:
. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku administracia, europeistyka, stosunki

miEdzynarodowe oraz kierunk6w pokrewnych,
. nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w.
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